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IX

پیام مرکز

سپاس بیعد و ستایش بیحد مر خداوند احدی را سزد که عقل را آفرید و به آدمی آنچه را 
که نمی دانست بیاموخت و قلم را وسیلـۀ آموزش قرار داد. درود او باد بر رسوالنش که پیام او 
تعالی را به انسان ها آموختند و در برابر ملت های گستاخ و رو گردان صبر پیشه کردند، خصوصاً 
بر آخرین پیامبر او سبحانه حضرت محمد مصطفی صلی اللـه علیه وآله وسلم که مسلمانان 
را از دنس شرک پاکیزه ساخت و کتاب و حکمت به آنان آموخت و ثقلین را در میان مردم نهاد 
 تا باعث نجات آنها شوند، نیز سالم و درود بر اهل بیت اطهارش باد که خدای تبارک و تعالی 
آنها را مایـۀ هدایت و مخزن علوم قرار داد و بر دسته ای از اصحابش که از قرآن و عترت پیروی 

نمودند. 

همچنین رحمت و رضوان خداوند باد بر سلحشوران و عالمان اُمت احمد مجتبی صلی اللـه 
علیه وآله وسلم که در ترویج دین اسالم و شرع مبین سعی بلیغ نمودند و برای احیاء امر 
اهل بیت پا در مضمار کارزار نهادند و با سالحی چون قلم و قرطاس صاعقـۀ کردار، حیات کّفار 
اشرار و نواصب فّجار را به آتش کشیدند و در دفاع از حریم والیت امیر المؤمنین علیه السالم 

ظلم ها و رنج های گوناگون را متحّمل شدند. 

 تاریخ گواه است که در سرزمین شبه قاره، علماء و نوابغ مکتب اهل بیت علیهم السالم 
هزار ها کتاب های علمی به زبانهای مختلف تدوین کرده اند که هنوز این ذخیره در دریای نسخه های 
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خطی موج می زند و در کنج کتابخانه ها محبوس است. و بخشی به گردش سپهر بوقلمون بر 
باد فنا رفته و قسمتی نیز از این سرزمین ربوده شد و از سرنوشت آن اطالعی در دست نیست. 

اکنون بر عهدۀ ماست که این میراث را از قید نسخه ها رهانیده در آستانه نشر قرار دهیم و 
برای حفاظت آن تالش کنیم. با همین هدف در تاریخ 20 جمادی اآلخرة سال 1431 مرکز احیاء آثار َبّر 

صغیر افتتاح گردید تا بحول و قوة الهی در سمت مقصد خویش گام بردارد. 

 به مقتضای »َمن جّد َوَجد« اینک در این لحظات مبارک، مرکز احیاء آثار َبّرصغیر این کتاب 
را به دست جهان تشّیع می سپارد که از میراث علمی سَلف صالحین به ما رسیده است، با این 
اُمید و آرزو که آنها در حفظ و نشر آن نسل در نسل کوشند و در استفاده از آن بر همدیگر پیشی 
گیرند و به جای انتفاع معنوی آن را وسیله کار و بار نسازند و به جهان انسانیت تقدیم دارند تا 

بتواند از مکتب و ادب اهل بیت علیهم السالم اصول بشریت بیاموزد. 

در پایان از عزیزانی که در ساماندهی این اثر به هر نحوی یاری فرموده اند، تشکر می کنیم و 
با افتخار اعالم می داریم که این کتاب از هر گونه حقوق عاریست و هر کس برای رضای خداوند 

تبارک و تعالی می تواند آن را بدون هیچ تصّرفی به هر وسیله ای منتشر کند. 

و آخر دعوانا أن الحمد اللـه رّب العالمین
طاهر عّباس اعوان

مدیر مرکز احیاء آثار َبّر صغیر



XI

م �بسم اهلل الرحم�ف الرح�ی

پیشگفتار
ین  احلمد هلل رّب العاملین والصالة والسالم عیل سّید املرسلین حمّمد وآله الطّیبین الطاهر

وأصحابه املنتجبین واللعن عیل أعداهئم أمجعین إیل یوم الدین. 

که در دست دارید رّدیه ایست ارزشمند رجم الشیاطنی تألیف شاعر بلند آوازۀ هند  آنچه 

ص به فقیر )1115 - 1183()1( _ رضوان اهلل تعالی 
ّ
عالمه ادیب میر شمس الدین دهلوی متخل

ص به عزت )م1088( که در آن اعتراض 
ّ
علیه _ بر کشف الغطاء از عبد العزیز اکبرآبادی متخل

هایی سبک و بی سر و پا بر مذهب اهل بیت علیهم السالم وارد کرده بود�

 ماجرا از این قرار است که حقیر در اوائل ماه ژوئن به سال 2014 م در رابطه با جست و جوی 

میراث مکتوب شیعه در شبه قاره، سفری به شهر رامُپور داشتم� این شهر در یکی از ایالت های 

گذشته شیعیان بر آن حکومت می کردند�  ر پَردیش قرار دارد و در زمان 
َّ تݧ اݦُ هندوستان به نام 

کتابخانه های مهم  که اکنون یکی از  کتابخانه ای در آنجا تأسیس نمود  همان دولت شیعی 

ۀ مصطفی آباد در شهر رامُپور 
ّ
کشور هندوستان به شمار می رود و به نام »رضا الئبریری« در محل

معروف است�

یخ هــا طبــق هجــری قمــری ضبــط شــده اســت و در صــورت شمســی بــا رمــز»ش« و میــالدی بــا رمــز »م«  1� در همــه جــا تار
ــادآور می شــویم�  ی
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 هنگام مطالعۀ فهارس کتابخانۀ مذکور چیزی که توّجه مرا جلب کرد، همین رساله حاضر 

است که به عنوان رجم الشیاطین تألیف شمس الدین فقیر شناسانده بودند� این در حالی بود 

که تألیف فقیر باشد _ برخورد  کنون در هیچ یک از تذکره ها یا فهارس بدان عنوان _  که بنده تا

بر  که به عنوان رّدیه  کتابهایی معرفی شده بود  که این رساله در بخش  از آنجا  نکرده بودم� 

شیعه نگاشته شده، کمی مشکوک شدم ولی با خود پنداشتم که موضوع باید برعکس باشد� 

و الحمد هلل وقتی که رساله را مشاهده کردم حدسم درست درآمد و این رساله در بخش مذکور 
تسامحًا معرفی شده بود�)1(

بعد از جست و جو و تالش فراوان برای یافتن نسخه دیگری از این رساله مؤّفق نشدم و با 

همین یک نسخه کار را آغاز نمودم تا اینکه روزی تصاویر نسخه های جدید از شهرهای مختلف 

کارشناسی قرار  کتابخانۀ دیجیتال مرکز احیاء آثار برصغیر به دست اینجانب برای  هند برای 

گرفت� در آنها رساله ای را یافتم که در ابتدای آن یکی از دانشمندان معاصر »رّد تحفۀ اثنا عشریه« 

که نخستین ورق آن را مالحظه نمودم، فهمیدم که همان رجم الشیاطین  نوشته بود� هنگامی 

است� نسخۀ سوم نیز به اتفاق در دست این حقیر رسید و داستانش طوالنی است�

که  کسانی  کنون هیچ جا معرفی نشده است حتی  کتاب تا که اطالع دارم این  تا آنجا 

کتاب یادی  پایان نامه ها یا مقاله های مفصل راجع به فقیر نوشته اند، در تألیفات وی از این 

کنم و از  که آن را احیاء  که خدا توفیق داد  نکرده اند� از این رو این اثر را نویافته می توان شمرد 

این راه خدمتی ناچیز به مذهب اهل بیت علیهم السالم تقدیم نمایم�

که شرایط اشتغالم به  کنم  که از پدر و مادر صبورم و همسر وفادارم تشکر  شایسته است 

امور علمی را فراهم ساخته اند و نیز تشکر می کنم از استادم آیت اهلل محقق سید محمد رضا 

که از فضل و رهنمائی ایشان برخوردار  حسینی جاللی )ایران( مّتع اهلل المسلمین بطول بقائه 

هستم و همچنین از دوست عزیزم آقای مجتبی سیری نژاد )ایران( که از پیشنهادات وی بهره 

مند هستم� 

کتابخانۀ رضا رامپور، ج 1، ص 91� 1� ر�ک: فهرست نسخه های خطی فارسی 
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کستان( ریاست محترم مرکز احیاء  بر خود فرض می دانم از شیخ طاهر عّباس اعوان )پا

آثار بّرصغیر و برادر عزیزم آقای شیخ عباس رضا )انگلیس( و دیگر همکارانم در مرکز مذکور که 

کنم و همچنین از عالمه  کتاب نقش دانشتند، صمیمانه سپاسگزاری  گیری این  در شکل 

کتابشناسی شیعه )ایران( و محقق  محقق آقای شیخ رضا مختاری ریاست محترم موّسسۀ 

محترم آقای محسن صادقی )ایران( که تصویر نسخۀ کتابخانۀ ممتاز العلماء علیه الرحمة را 

� �نَ �ی ُمْحِس�نِ
ْ
َ� ال ْ �ب

ئَ
ُع ا �ی صنِ ا �یُ

َ
�نَّ الَلَه ل اإ �هم علی اهلل �ن �ب

ئ
ا به من عنایت فرمودند� �ن

سید محسن حسینی کشمیری 
1437 هجری / 2016 میالدی



اهداء

ابن محمد تقی حسینی کشمیری  آقا سّید محّمد  به جدم شهید سعید 
بنیان گذار تشّیع در شهر َنیِنی َتال هندوستان که سرانجام بعد از سالهای 
رنج و زحمت در ترویج مذهب اهل بیت علیهم السالم به دست مخالفین در 
تاریخ 29 ذیقعده 1331 جام شهادت نوشید و قبرش چون جدش امیر المؤمنین 
علیه السالم سال ها مخفی ماند تا اینکه عده ای از مؤمنین اهالی شهر َنیِنی 

َتال بقعه ای بر مرقدش بنا نمودند و از آن تبرک می جویند.

ویوم  اُستشهدت  ویوم  ُولدت  یوم  البیت  أهل  شهیَد  یا  علیک   فالسالم 

ُتبعث حّیاً.



XV

مقّدمۀ تحقیق
گرفت همان قدر حقد و تعصب مخالفین  در سرزمین هندوستان هر چه قدر تشّیع رونق 

نسبت به این مذهب ازدیاد یافت و در نتیجه بعضی از علمای مخالفین به طور عملی به 

کمر  که ممکن بود در صدد تخریب چهرۀ تشّیع درآمدند و بر مخالفت این مذهب  هر نحوی 

بستند� آنها در آزار و اذیت شیعیان دقیقه ای فروگذاشت نکردند� تکفیر شیعیان، صدور فتوای 

گرفته شد تا از  کار  که به  قتل علمای شیعه و حکم غارت عوام شیعه از جملۀ حیله هاست 

این راه می توان محّبان خاندان رسالت _ صلوات اهلل علیهم أجمعین _ را نابود ساخت، ولی 

  )1(> ُ�و�نَ كَا�نِ
ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
وَ�ُه َول ّمَ �نُ ِ �ت ُ �نْ �ی

ئَ
ا ا

َّ
ل �بَی اهلُل اإِ

ئْ
ا َ َواِهِهْم َو�ی �نْ

ئَ
ا وَ� اهلِل �بِ وا �نُ �ئُ ْط�نِ ُ �نْ �ی

ئَ
ُدو�نَ ا ِ��ی ُ غافل از اینکه: >�ی

که به پیروان مذاهب مخالف تکفیر   اّما در مقابل، علمای شیعۀ هندوستان بدون این 

کنند یا فتوای قتل آنها را صادر نمایند با جواب های محکم و با استدالل های عقلی و نقلی در 

دفاع از تشّیع قلم زدند و اعتراضات مخالفین را با علم و منطق رد نمودند� بدین سبب از قرن 

هشتم هجری تا به حال انبوهی از کتابها و رسائل در این سرزمین تدوین یافت که اکنون همین 

آثار از گنجینه های گران بها میراث کالمی مذهب اهل بیت علیهم السالم محسوب می شود�

هنوز این میراث ُپر مایۀ مذهب شیعه به صورت نسخه های خطی باقیست و قسمتی نیز 

کنون شناسائی  از دست برد زمان بر باد فنا رفته، ولی آنچه که محفوظ است شاید کمی از آن تا

که در  و بسیاری مغفول مانده است� اثر حاضر نوشتۀ قرن دوازدهم هجری از قسم دوم است 

رّد و نقض کشف الغطاء نوشتۀ عبد العزیز اکبرآبادی )م 1088( به رشتۀ تحریر درآمده است�

1� التوبة 32�



XVIمقّدمۀ تحقیق

 متأسفانه مؤلف و آثار او تا به حال ناشناخته مانده است و همچنین خلط های عجیب 

و غریب برخی محققین بین عبد العزیز اکبرآبادی )م 1088( و عبد العزیز دهلوی )م 1248( 

ما را وادشت تا به تفصیل بیشتر راجع به این بحث بپردازیم� از این جهت مقدمۀ حاضر در 

که بحث های چند _ دربارۀ اکبر آبادی، مؤلف و رجم الشیاطین را در  گفتار سامان یافت  سه 

پی دارد�
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گفتار اّول

شرح حال عبدالعزیز اکبرآبادی
ص به عّزت )1088(

ّ
متخل
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کبر آباد اتفاق افتاد،  د وی در شهر ا
ّ
ص می کرد� تول

ّ
نامش عبد العزیز و در شعر »عزت« تخل

از این جهت با نسبت »اکبر آبادی« معروف گشت� اما عبد الحی حسنی َندوی )م 1341( او 

را با نسبت »حسینی« نیز یاد نموده در حالی که خان آرزو )م 1169( او ار از اوالد محمد بن ابی 
بکر می داند�)1(

کبر آباد به تدریس   پدرش شیخ عبد الرشید بن الغفور حسینی مدینی َتَتِوی است که در ا

بود)4(  سندهی)3(  اصالتًا  وی  بود�)2(  مغلیه  سلطنت  دولت  مالزمت  در  و  داشت  اشتغال 

چنانکه از نسبت »َتَتِوی«)5( واضح است، ولی به قول خان آرزو )م 1169( اجدادش از مّکه به 

کبر آباد)6( هجرت کرده بودند�)7(  ا

اکبر آبادی درس را نزد پدر تکمیل نمود و بعد از آن به تدریس مشغول شد و نیز به زبان 

فارسی شعر می سرود� از این جهت وی به دربار پادشاه سلطنت مغلیۀ هندوستان اورنگ 

گویا اورنگ  زیب عالمگیر )حک: 1068 - 1118( راه یافت و تا دم مرگ در مالزمت او بود�)8( 

زیب از او استفادۀ علمی هم نموده است چنانکه فقیر دهلوی در مقدمۀ کتاب حاضر به این 

1�مجمع النفایس، ص 104؛ نزهة الخواطر، ج 5، ص 565�

2� همان�

کستان محسوب می شود� کنون یکی از ایالت های پا 3� سندهـ ا

4� نزهة الخواطر، ج 5، ص 565�

5� تته درایالت سندهـ شهریست مشهور� 

کشور هندوستان�  ر پَرَدیش در 
َ
که در حال حاضر شهریست در ایالت ُاّت گَره است  کبر آباد اسم دیگر همان آ 6� ا

7� مجمع النفایس، ص 104�

8� مجمع النفایس، ص 104؛ نزهة الخواطر، ج 5، ص 565؛ نشتر عشق، ج 1، ص 1073�
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که او از استادان  نکته اشاره نموده و واله داغستانی )م 1170( هم در ترجمۀ عزت آورده است 

عالمگیر پادشاه بوده�)1( 

خان آرزو )م 1169( _ که از خویشاوندان و معاصرین اکبرآبادی است و پدرش با اکبرآبادی 

در ارتباط بوده _ در تذکرۀ مجمع النفایس _ نگاشتۀ سال 1164_ دربارۀ اکبرآبادی می گوید:

»اوائل جوانی از جمیع علوم عقلی و شرعی فراغ حاصل کرده در جمیع فنون سرآمد 

شد� رساله ای دارد در اثبات َغسل علی)2( الِرجلین مسمی به فتح العزیز، و نیز ساله ای 

دیگر نوشته در اثبات واجب و ثبوت خالفت خلفای اربعه�

ص و با همت خان 
ّ
 با اسالم خان مرحوم که از عمدۀ امرای عالمگیری بود »واال« تخل

پسرش خیلی ارتباط داشت� لهذا همت خان که در آن وقت »تن بخشی« عالمگیر 

پادشاه بود، تعریف و توصیف او پیش پادشاه بسیار نموده و پادشاه را خیلی مشتاق 

او ساخته، بعد از مالزمت عالمگیر پادشاه واله و آشفتۀ او شده اّول مرتبۀ او را به 

کمتر مّیسر می شد _ سرفراز فرموده  که امرا زادگان را  منصب پانصدی پنجاه سوار _ 

گردد  و داروغۀ عرض مکرر ساخته تا از جمیع خصوصیات نوکران پادشاهی مّطلع 

که _ وزیر اعظم شاه جهان پادشاه بود _  و مکرر می فرمود: ترا ]جای[ سعد اهلل خان 
می کنم، اما عمرش وفا نکرد«�)3(

سپس می نویسد:

ــا  ــر ب ــد فقی ــت� و وال ــی هاس ــان خویش ــۀ ایش ــا قبیل ــروف را ب ــم ح ــر، راق ــه مختص »قص

کمــال رابطــه اخــالص متحقــق، چنانکــه تــا حــال مکاتبــت  شــیخ عبــد العزیــز عــزت 

کــه بــه والــِد فقیــر نوشــته بــود _ پیــش بنــده اســت و اشــعار خــود را  دســتخطی شــیخ _ 
در آن نوشــته«�)4( 

یاض الشعراء، ج 3، ص 1496� 1� ر

کذا�  �2

3�مجمع النفایس، ص 104- 105�

4�مجمع النفایس، ص 105�



XXIگفتار اّتگ

که نیز از معاصرین اکبرآبادی است _ قریب به  محمد افضل سرخوش )1050 - 1127( _ 
گزارش   دربارۀ زندگانی وی ارائه داده و برخی از اشعار او را نیز آورده است�)1( همین 

که  تعصب اکبرآبادی نسبت به شیعیان امیر المؤمنین علیه السالم چنان معروف است 

گاه باعث اعجاب خود علمای اهل سّنت می شود� عبد الحی حسنی َندوی )م 1341( یکی 

از علمای به نام اهل سّنت هندوستان می گوید:

»وکان شدید التعصب عیل الشیعة حیت قیل إنه ملا ُمرض أراد عاملگیر أن یرسل إلیه 
أحد األطباء وأشار إلیه أن ال یتعصب في االستعالج، فأجاب بأني أعترف بأن التعصب 
ال ینبغي في العالج ولکني ال أعتمد عیل علمهم ولذالک اخترت احلکمی عبد امللک 

ملة«.)2( فإنه ماهر في احلدس والتجربة والصالح والعلم في احلج

که هیچ عاقلی در آن تعصب نمی ورزد،  این است حال تعصب اکبرآبادی در امور عادی 

حال چگونه از نوشته هایش ُامید عدل و انصاف باید داشت؟ از این چنین شخصی چه 

کتابهایش  که در  کسانی  که با جعل ُمشتی اکاذیب، شیعه ها را مّتهم نکند؟ و  بعید است 

بنگرند خواهند دید که اّدعای ما عین حقیقت است�

کرد)3( و چند  ربیع االّول در سال 1088 فوت  روز پنجشنبه ششم  انجام  آبادی سر  اکبر 

رسائل به زبان عربی و فارسی به جا گذاشت که عبارتند از:

1. دیوان )فارسی( )4( 

2. فتح العزیز ألهل التمییز
ین)5( و مسح الُخَفین به خالف عقیدۀ شیعه به زبان عربی 

َ
این رساله در اثبات َغسل الِرجل

نوشته شده� مؤلف این رساله را به پادشاه هندوستان اورنگ زیب عالمگیر )حک: 1068 - 

کلمات الشعراء، ص 139� 1� ر�ک: 

2� نزهة الخواطر، ج 5، ص 565�

3� نشتر عشق، ج 1، ص 1074؛ نزهة الخواطر، ج 5، ص 565�

4� همان�

5� در نشتر عشق، ج 1، ص 1074 »مسیح الرسلین«؟ و نسخۀ بدل آن در هامش »مسیح اللرحلین«؟ آمده است�



رجم الشیاطین XXII

کالم شیخ الملة والدین شیخ بهائی )م 1030(  1118( هدیه نموده است و به زعم ناقص خود 

کرده است� بعد از مدتی این رساله به دست  _ رضوان اهلل تعالی علیه _ در شرح اربعین را رد 

عالمه سّید محمد نقوی معروف به سلطان العلماء )م 1284( به نقد کشیده شد و او السیف 

از مطبع بستان مرتضوی  که در سال 1308  رّد این رساله نوشت  زبان عربی در  به  الماسح 

کالنپوری  )لکهنو( چاپ سنگی خورده و عالمه سید نصیر حسن ابن علی حسن حسینی 

کرده است� نسخه ای از آن به نظر این حقیر  آن را به زبانی فارسی به عنوان کالم واضح ترجمه 

کتابخانۀ راجه سید ابو جعفر رحمه اهلل تعلقه دار پیر پور )فیض آباد(  که متعلق به  رسیده 

است� و همچنین عالمه سید علی حسین زنگی پوری )م 1310( آن را به اردو ترجمه نموده و 

نسخه ای از آن در کتابخانه اش محفوظ است�

3. کشف الغطاء 
کتاب را در رّدیه های شیعه می شمارد�)1( عبد  صدیق حسن خان قنوجی )م 1307( این 

گفته است)2(� خان آرزو )م 1169( بدون ذکر  الحی حسنی َندوی )م 1341( موضوع آن را کالم 

عنوان، این رساله را چنین معرفی می نماید:

»رساله دیگر نوشته در اثبات واجب و ثبوت خالفت خلفای اربعه«�)3( 

همچنین عاشقی عظیم آبادی می گوید:

ثه«�)4(  »رساله در اثبات واجب و اثبات خلفای ثال

تعبیر عظیم آبادی دقیق تر است؛ چون بنای این رساله بیان اصول اهل سّنت و در ضمن 

آن نقض بعضی از عقائد شیعی و کتاب حاضر در واکنش به همین رساله نوشته شده است� 

توضیح مزید راجع به این رساله در ضمن معرفی رجم الشیاطین خواهد آمد� 

1� کشف االلتباس، ص 32�

2� نزهة الخواطر، ج 5، ص 565�

3� مجمع النفائس، ص 104�

4� نشتر عشق، ج 1، ص 1074�
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XXV

نام و نسب:
نسبش  خاطر  به  گاه  و  می کرد  تخلص  »فقیر«  و  »میر«)1(  به  ملقب  الدین  شمس  او  نام 

»عّباسی« هم با اسم وی افزوده می شود�)2( »دهلوی« و »شاهجهان آبادی«)3( هم نسبت اوست 

به شهر دهلی که زادگاه و وطن فقیر می باشد� 

ص او »فقیر« نوشته شده اال اینکه آزاد بلگرامی )م 1200( و خان آرزو 
ّ
در تمام تذکره ها تخل

ص سابق او بوده 
ّ
ص دیگری »مفتون« برای او ذکر کرده اند و به گفتۀ آنها این تخل

ّ
)م 1169( تخل

است�)4(

گفتۀ خان آرزو )م 1169(، آزاد  در هیچ یک از تذکره ها اسم پدر او درج نشده است� اّما به 

گوپاموی و قلی خان عاشقی نسب او از طرف پدر به عّباس  بلگرامی )م 1200(، قدرت اهلل 

گرامی صلی اهلل علیه وآله می رسد و از طرف مادر به سادات�)5(  بن عبد المطلب عّم پیامبر 

که نسب او از هر دو طرف به عّباس بن عبد المطلب  کی از آن است  ولی خود بیان فقیر حا

گــر قبــل از اســم مذکــور باشــد� اّمــا بــه صــورت پســوند پــس  1� در شــبه قــاره لفــظ »میــر« معمــواًل بــر ســادات اطــالق می شــود، ا
کــه معــروف بــه ایــن لقــب می باشــند و بــا ســادات ربطــی ندارنــد� لقــب فقیــر بــه »میــر«  آن نســبتی اســت بــه خاندانــی 
کــرم صلــی اهلل علیــه وآلــه ملحــق می گــردد چنانکــه آزاد  کــه بــه نوعــی بــه خانــدان پیامبــر ا ی می باشــد  ی نســب و از رو
بلگرامــی می گویــد: »سلســلۀ نســب او از جانــب آبــا بــه عبــاس عــم النبــی صلــی اهلل علیــه وســلم و از جانــب مــادر بــه 

ســادات می رســد و لهــذا نــام او مصــّدر بــه »میــر« اســت� )خزانــۀ عامــره، ج 1، ص 591( 

یاض الشعراء، ج 3، ص 1686؛ مجمع النفائس، ص 107� 2� ر

که شاهجهان آباد اسم دیگر همان دهلی است� 3� قابل ذکر است 

4� خزانۀ عامره، ج 1، ص 592؛ مجمع النفائس، ص 107�

نشــتر عشــق، ج 1، االفــکار، ص 336؛  نتایــج  تذکــرۀ  النفائــس، ص 107؛ خزانــۀ عامــره، ج 1، ص 591؛   5� مجمــع 
 ص 1236� 
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می رسد� آزاد بلگرامی )م 1200( می گوید: 

میر  به  هندوی  سبیل  بر  زر  قدری  با  مکتوبی  صحیفه؛  این  تحریر  اّیام  در  »فقیر 
که وقت تألیف سرو آزاد بر احوال سامی اطالع دست نداد؛ لهذا  فرستادم و نوشتم 
جای شریف در آن کتاب خالی ماند� الحال ترجمه و اشعار خود باید فرستاد که در 
خزانۀ عامره تدارک به عمل آید� جواب میر محّرر نوزدهم شعبان سال حال)1( با قدری 

اشعار وصول مسّرت شمول نمود«�)2(

خزانۀ عامره نیاورده، ولی لچهمی ناراَین شفیق  اگرچه آزاد بلگرامی متن جواب او را در 

گزارش  گل رعنا  گرد آزاد ِبلگرامی است _ این متن را در تذکرۀ  که شا َاوَرنگ آبادی )م 1223( _ 

داده است� آنجا   دربارۀ نسب خویش می گوید:

»سلسلۀ نسب فقیر به شاه محمد خیالی می رسد، هم از طرف والد و هم از طرف 
 _ قّدس سره   _ کوچک شاه محمد خیالی  برادر  العزیز دهلوی  و شیخ عبد  والده 
کرده ایشانند� مگر اینکه والدۀ ایشان صبّیۀ شیخ عیسی تاج جونپوری جّد  تربیت 
کالن شیخ غالم غوث بوده و والدۀ جدۀ فقیر صبّیۀ شیخ برطی حقانی مهاری بوده، 
دیگر  و  باهلل  المتقی  وساطت  به  والد  جانب  از  خیالی  محمد  شاه  نسب  سلسلۀ 

خلفای جابر به عّباس بن عبد المطلب می رسد«�)3( 

از  بعد  لیکن  داشت؛  خویشاوندی  هم   )1176 )م  دهلوی  محّدث  اهلل  ولی  شاه  با  فقیر 

کرده بود�)4( چنانچه تعصب وی  گرویدن به مذهب اهل بیت علیهم السالم با او قطع رابطه 

و فرزندش شاه عبد العزیز دهلوی )م 1239( نسبت به شیعیان محتاج به بیان نیست� هر دو 

1� یعنی 1176�

2� خزانۀ عامره، ج 1، ص 591�

ــد رضــا  کوشــش عاب ــه  ــر محبــت ب ــه نقــل از مقدمــۀ تصوی ــاره )1( ص 348، ب ــژه نامــه شــبه ق 3� آینــۀ میــراث ش: 40، وی
کــه ایــن تذکــره  گفتنــی اســت  گل رعنــا، ص 284 )مخطــوط( آورده اســت�  ی ایــن عبــارت را از تذکــرۀ  کــه و بیــدار 
مشــتمل بــر دو فصــل اســت� فصــل اّول آن مختــص بــه شــعرای مســلمانان و فصــل دوم متعلــق بــه اصنامیــان یعنــی 
کامــل چــاپ نشــده اســت� فقــط فصــل دوم از آن در حیــدر آبــاد ســال ها  کتــاب تــا بــه حــال بــه طــور  هندوانســت� ایــن 

پیــش بــه چــاپ رســیده بــود� 

4� عقد ثریا، ص 226�



XXVIIگفتار دوم

گاه از بستن تهمت های  پدر و پسر زندگی خودشان را در رّد مذهب شیعه خرج دادند و هیچ 

که داشتند  ناروا به ساحت مقّدس شیعیان علی علیه السالم دریغ ننمودند و توشه توانی هم 

در مخالفت مذهب حّقه صرف کردند� 

که مردم   در آن روزگار مذهب شیعه در اطراف و جوانب هندوستان به قدری مقبول شد 
شخصیت های  و  علماء  بر  آوردند�  روی  حّقه  مذهب  به  مختلف  یت های 

ّ
مل از  فوج  فوج 

اهل سّنت هم حقّیت مذهب شیعه پوشیده نماند و آنها در اختیار تشّیع از یکدیگر پیشی 
می گرفتند�

که سالهای سال مردم را به طرف نصب و خروج   این امر برای خاندان شاه ولی اهلل دهلوی _ 

کننده بود� شاه ولی اهلل و عبد العزیز دهلوی سعی و  گوار و ناراحت  سوق داده بود _ بسیار نا

کوشش می نمودند تا مردم را از این مذهب باز دارند� عبد العزیز دهلوی برای جلو گیری از توسعه 

تشّیع به قدری کوشید که گامی بزرگتر از پدر خویش برداشت و به گمان ناقص خود در رّد مذهب 

شیعه کتابی مفصل به نام تحفۀ اثنا عشریه)1( تحریر کرد� در سبب تألیف آن می گوید:

کن آنیم  که ما سا »غرض از تسوید این رساله و تحریر این مقاله آنست که درین بالد 
و درین زمان که ما در آنیم رواج مذهب اثنا عشریه و شیوع آن بحدی اتفاق افتاده که 
کس از آن خانه باین مذهب متّمذهب نباشند و راغب  که یک دو  کم خانه باشد 

باین عقیده نشوند«)2( 

کــه عبــد العزیــز دهلــوی  کابلــی اســت  کتــاب در اصــل ترجمــۀ فارســی الصواقــع الموبقــة تألیــف خواجــه نصــر اهلل  1� ایــن 
کــرد و در همــان ســال بــه دســت عالمــه شــهید میــرزا  آن را بــه اســم خــود نخســتین بــار در ســال 1204 از دهلــی منتشــر 
کــه حاصــل آن نزهــۀ اثنــا عشــریه در  کشــیده شــد  ــه نقــد  کامــل )م 1225( ب ــه  ــص ب

ّ
کشــمیری دهلــوی متخل محمــد 

ی بیــن شــیعیان شــبه قــاره بــه لقــب  گردیــد� از ایــن رو و کتــاب ســبب شــهادت مؤلــف آن  دوازده جلــد بــود و همیــن 
»شــهید رابــع« مشــهور شــد� نزهــۀ اثنــا عشــریه بــه دســت راقــم الســطور مراحــل نهائــی تصحیــح را دارد می گذرانــد و بــه 
گرفــت� بعــد از شــهید رابــع از معاصریــن عبــد العزیــز دهلــوی آیــات  زودی إن شــاء اهلل در آســتانۀ چــاپ قــرار خواهــد 
عظــام ســید دلــدار علــی نقــوی نصیــر آبــادی )م 1235(، مفتــی ســید محمــد قلــی کنتــوری )م 1260( و خیــر الدیــن إلــه 
کتابهــای مفصــل در  آبــادی کتاب هــای متعــدد در رّد تحفــۀ اثنــا عشــریه نوشــتند� و پــس از ایــن نیــز بســیاری از علمــاء 
کتــاب شــریف عبقــات األنــوار  نقــض آن نوشــتند و عالمــه مجاهــد میــر حامــد حســین لکهنــوی )م 1306( بــا نوشــتن 

مجــال بحــث بــرای علمــای اهــل ســّنت باقــی نگذاشــت� 

2� تحفۀ اثنا عشریه، ص 1�
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اِدِه< )1(� آری! لطف خداوند  َ اُء ِم�نْ ِ��ب َ َسش ِه َم�نْ �ی ْهِدیی �بِ َ ِلَك ُهَدى اهلِل �ی اّما غافل از قول الهی: >دنَ

بر بندگانش چنین است� هر که را خواهد برای هدایت بر می گزیند� فقیر دهلوی با وجود اینکه 

از بستگان نزدیک ولی اهلل دهلوی و پسرش عبد العزیز بود، باز هم نتوانستند مانع او از اختیار 

حق شوند، چه برسد به دیگران� 

گور برد؛ چون شیوع ملت بیضای اثنا عشری به  سر انجام عبد العزیز دهلوی این آرزو را به 

موجب وعده الهی است که کسی را توان مقابلۀ آن نیست� 

والدت و تحصیالت:
فقیر در سال 1115 در دهلی چشم به جهان گشود�)2( به گواهی تمام تذکره نگاران آن روزگار 
کابر زاده ها و  از ا آزاد بلگرامی، قائم چاند پوری و عاشقی عظیم آبادی؛ وی  آرزو،  مثل خان 

خاندانی اصیل بود� )3( 

او در دهلــی نشــو و نمــا یافــت، ولــی از چگونگــی تحصیــالت و اســاتید وی اطالعــی در 
کــردۀ دهلــی اســت و در آن روزگار بســیاری از دانشــمندان  دســت نیســت، اّمــا فقیــر تحصیــل 
کــه دوســت صمیمــی او  و علمــاء در شــهر دهلــی بــه ســر می بردنــد� والــه داغســتانی )م 1170( _ 

بــوده _ می نویســد:

کالم و   »در خدمت علمای عصر تحصیل مراتب علوم نموده، در عربّیت و فقه و 
حدیث و تصّوف اعجوبۀ زمان و نادرۀ دوران گردیده«�)4(

همچنین آزاد بلگرامی )م 1200(   دربارۀ تحصیالت او می گوید:

فضیلت  از  فراوان  سرمایۀ  و  نمود  علوم  مراتب  تحصیل  عصر  علماء  خدمت  »از 
اندوخت«�)5(

1� األنعام )6(: 88�

یاض الشعراء، ج 3، ص 1686؛ خزانۀ عامره، ج 1، ص 591؛ تذکرۀ نتایج االفکار، ص 336�  2� ر

3� ر�ک: مجمع النفائس، ص 107؛ خزانۀ عامره، ج 1، ص 591؛ تذکرۀ مخزن نکات، ص 41؛ نشتر عشق، ج 1، ص 1236�

یاض الشعراء، ج 3، ص 1686- 1687� 4� ر

5� خزانۀ عامره، ج 1، ص 591�



XXIXگفتار دوم

گرویدن به تشّیع سفر فقیر به دکن و 
 فقیر در سن بیست و پنج سالگی در سال 1140 راهی دکن شد و پنج سال جوانی خویش را 

در آنجا سپری نمود و به قول واله داغستانی اکثر بالد آن ملک را دید�)1( البته بیشتر اوقات خود 
را در شهر اورنگ آباد)2( صرف نمود چنانکه آزاد بلگرامی تصریح کرده است�)3(

 واله داغستانی )م 1170(   دربارۀ این سفر وی می گوید: 

»هفده سال قبل از تحریر این اوراق)4( ترک اسباب و عوائق نموده، ملّبس به لباس 
درویشان شده به تماشای دکن تشریف برده بود«�)5(

 آزاد بلگرامی )م 1200( می نویسد:

گرفتــه، در لبــاس فقــر  ئــق دنیــوی  کــم عال »در مبــادی عشــرۀ خامســه بعــد مائــة و الــف 
ــص خــود را بــر منّصــۀ شــهود جلــوه داد و در همــان اّیــام ســری بــه 

ّ
درآمــد و معنــی تخل

کشــید«�)6( ســیر دکــن 

یاض الشعراء، ج 3، ص 1687� 1� ر

کنون شهریست در ایالت َمهاراشَترا� 2� شهر َاوَرنگ آباد آن زمان پایه تخت دکن بوده و ا

3� خزانۀ عامره، ج 1، ص 591�

کــه فقیــر در 29 ســالگی در ســال  کــرده  یــاد از همیــن بیــان داغســتانی اثبــات  گمــان ز 4� دکتــر فضــل اهلل رضایــی اردانــی بــه 
کــرده اســت )ر�ک: آینــه میــراث ش 40، ویــژه نامــه شــبه قــاره )1( ص 353( لیکــن ایــن قــول قطعــًا  1144 بــه دکــن ســفر 
یــاض الشــعراء را در ســال 1161 بــه پایــان رســانده اســت چنانکــه  کتــاب خــود ر اشــتباه اســت؛ چــون والــه داغســتانی 
گــر چــه مــا ســال  گفتــه و نیــز تــا 1162 در آن اضافاتــی نمــوده اســت� ا یــخ اتمــام را در یــک رباعــی  کتــاب تار در انتهــای 
کــه داغســتانی در  یــخ آغــاز آن اطالعــی در دســت نیســت و از آنجــا  یــاض الشــعراء را می دانیــم، ولــی از تار اختتــام ر
کــه »ایــن اوراق« در همــان ســال پایانــی  کجــا معلــوم  کــه: »هفــده ســال قبــل از تحریــر ایــن اوراق« از  گفتــه  ترجمــۀ فقیــر 
کــه داغســتانی ترجمــۀ فقیــر را قبــل از آن نگاشــته باشــد و تــا 1162 نیــز در آن  آن در 1161 نوشــته شــده؟ ممکــن اســت 
یــخ اتمــام آنهــا 1161 و 1162 اســت _ در آخــر ترجمــۀ فقیــر  کــه تار اضافتــی نمــوده اســت چنانکــه از دو رســالۀ فقیــر _ 
ــۀ عامــره، ج  ــة و الــف« )خزان گواهــی آزاد بلگرامــی: »در مبــادی عشــرۀ خامســه بعــد مائ ــه  کــرده� همینطــور ب ــه  اضاف
1، ص 591( نیــز همــان 1140 نزدیــک بــه صــواب اســت� همچنیــن از بیــان مصحفــی ســّن فقیــر موقعــۀ ســفر بــه دکــن 

کــه بــال شــبه صحیــح اســت�  بیســت و پنــج ســالگی؛ یعنــی در ســال 1140 بــوده 

یاض الشعراء، ج 3، ص 1687� 5� ر

6� خزانۀ عامره، ج 1، ص 591�
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که در قرآن  گاه سفر در زندگی انسان مایۀ خیر و برکت می شود و شاید از همین رو است 

کید ورزیده شده� حساب فقیر دهلوی نیز از این جدا نیست؛ چنانچه همین  شریف به سفر تأ

گردید� مذهب فقیر همانطور که گفتیم از لحاظ خاندان حنفی بود و از  سفر سبب هدایت او 

کابرین صوفیه و  که اجداد وی از ا گفته پیداست  که نسب خویش را خودش نگاشته، نا آنجا 

پیرو مذهب تسنن بودند، ولی او خودش در دکن به مذهب تشّیع گروید� در گزارش مصحفی 

همدانی )1170 - 1240( می خوانیم:

که وارد دکن شد،  »مذهب آبایش سّنت و جماعت است� در بست و پنج سالگی 
در صحبت یکی از علمای حیدر آباد طریق اثنا عشری اختیار نمود«�)1(

فقیر نخستین مثنوی را در سن بیست و هشت سالگی)2( به عنوان تحفة الشباب در دکن 

که نشانگر دخول وی در نحلۀ اهل حق در سال 1143 است� از هر بیت این مثنوی  سروده 

والی او نسبت به امیر المؤمنین علیه السالم عیانست و نیز اشارتی به سفرش از تاریکی به 

روشنایی� به نخستین ابیات این مثنوی بنگرید:

ام وصـال ــــــ� ا�یّ ــــــا ای ص�ب والم���ب �ن ــــــی  �ب ـــــــا�ب  �ت �ن
آ
ا ای  ـــــــا  م���ب

دگ� د  ��ی س  �ن �ن ه�  �ا  دل  و  �ت دگ�ا�ن  د  ام�ی دم  ه�  �ا  ا�ن  �ب و  �ت د� 

مــــــــع �اه مـــــــا ـــــو سش لـــــــوهۀ �وی �ت ما�ب گاه 
آ
ا دل  ــــــــ�و�ن  ا�ن لـــــــو�ت  �ن

�س ــــودی دس�ت �ب ال�ت �ن �ب ا �ت ا�ن دلم �کم مگسگـــــ� �ب ه�ب �ت سش داسش

ام � ک�دهۀ �ب ا �چ و �ت مامسا�تی لط�ن �ت �ت د�  �ب م  �ب سش ک  �ی د هلال  سش

د ا� سش سمـــــــا�ن س�یّ
آ
ـــــ� ا ــــــــ�م �ب �ت ـــــــدا�ن ا� سش ا �ب ــــــ�ن د��ی طــــــــ�هۀ م�ن ��ی �ت

�تی ـــــــــم ســـــــا�ن ا�ب �ت �ن
آ
ـــــــــودم ا �ه �ب �تیدن م سا�ن �ب

آ
�ن ا ــــودم ��ی ــــه �ب �ن �تسش

گاه اشاره دارد به ایمان یافتن: آن 

م �ت ا�ن �ی ما�ن  ا�ی �ت  �ت �سش ل  �ی ط�ن ما�ن  �ت ا�ن ا�ن �ی ا�ن ا��ت ک�ده �ب �ش ا�ن �ن �ب

1� عقد ثریا، ص 226�

گفته است� )دیوان فقیر/ مخطوط(�  یخ اختتام این مثنوی را در آخرین بیت 1143  2� تار
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گذشتۀ خود را با لفظ »مرده« تعبیر می کند و بعد از شیعه شدن، خودش را  سپس زندگی 

جاودان می انگارد:

ـــــــم �ت ا�ن ا�ن �ی لـــــــهۀ �ب �ب ـمم�ن علی �ا �ت �ت ا�ن وا�ن �ی �ب ��ی
آ
ــــــودم ا مـــــــ�ده �ب

فقیر سال اتمام این مثنوی را اینگونه سروده است:
)1( ل اس�ت ا �چ ک صد و سه �ب ا� و �ی ک ه�ن �ام دلس�ت              �ی

آ
ومه که ا طن �ن م�ن سال ا�ی  

که در  که حکایت از شیعه شدن و به آرامش رسیدن روح اوست در سال 1143 هنگامی 

دکن به سر می برد�

که ما دام عمر قصیده ای  که اثراتش چنان پدید آمد  این دور آغاز تحّول در زندگی اوست 

کسی نسرود)2( اال در شأن اهل بیت علیهم السالم یا برای شیعیان آنها� از این روست  در مدح 

که می گوید:

ــــــــم �ی دگا�ن �ن ــــ�ب  �ن ــــــود  س�ب ــــام  علی  �ب م�ن �ی وا�ن �ن مدح �ن �ب س�ت �ب �ی �ن �وی کا� �ن �ی �ن

ــــــد ا�ن دلم وسش ـــــای ��بّ علی �ب �ت �ب �ب
آ
م)3(ا �ی اودا�ن دگی  �ب �ن مه  داده  �ن سش �ن  �چ ا�ی

بازگشت به دهلی
فقیر بعد از اقامت در دکن از سال 1140 تا 1145 باز به زادگاۀ خویش برای دیدار مادرش 

1� دیوان فقیر )مخطوط(�

کــه بــرای مــدح ســرائی از امــرا و اشــراف زادگان صــالت  کــه خزانــۀ عامــره در ذکــر شــعرائی نوشــته شــده  2� قابــل ذکــر اســت 
وصــول می نمودنــد، چنانکــه مؤلــف آن در مقدمــه می گویــد: »عزیــز القــدر میــراوالد محمــد ســلمه اهلل تعالــی کــه بــرادرزادۀ 
کــرم افروخته انــد  کــه چــراغ مــدح اربــاب  کــرده شــود در ذکــر شــعرائی  کــه تذکــره ]ای[ تألیــف  فقیــر اســت، خواهــش نمــود 
ــول  ــن قب ــه حس ــاس او ب ــود، التم ــز ب ــه عزی ــاٌر الی ــون مش ــد� چ ــود اندوخته ان ــان خ ــی ممدوح ــت قدردان ــالت از دول و ص
گردیــد« )خزانــۀ عامــره ج 1 ص 2(� اّمــا ترجمــۀ فقیــر  کــه علــم صلــۀ ایشــان حاصــل شــد، مرقــوم  رســید و تراجــم موزونانــی 
کننــدگان صــالت بــه شــمار  کــه وی نیــز در ســلک دریافــت  کــه در ایــن تذکــره نیــز آمــده، بــه خاطــر ایــن نیســت  دهلــوی 
کــه بــه  مــی رود، بلکــه شــرح حــال وی در ایــن تذکــره در حقیقــت نوعــی اســتدراک اســت بــر تألیــف دیگــری آزاد بلگرامــی 
نــام ســرو آزاد قبــل از ایــن تذکــره در ســال 1166 نگاشــته بــود، چنانچــه وی خــودش در ترجمــۀ فقیــر متذّکــر شــده اســت� از 
اینجاســت کــه بعــد از عبــارت بــاال می گویــد: »و خامــۀ تقریــب جــو برخــی ســخن طــرازان را کــه از اربــاب صــالت نیســتند 

کــه بــه جــای خــود چهــره وضــوح خواهــد افروخــت، منظــور داشــته« )همــان(�  نیــز نگاشــته و در ضمــن آن فوایــدی 
3� دیوان فقیر )مخطوط(�
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از سال  ُامید )م 1159( برگشت�)1( بعد معاودت به دهلی  همراه دوست خود قزلباش خان 
گویا در این مدت به جای سفر نکرده است� او در  1145 تا سال 1176 در همانجا به سر برد و 

گرد تربیت نمود و به درس و تدریس و تبلیغ تشّیع پرداخت� این سال های دراز ده ها شا

 وی در دهلی مورد احترام همه کس بود،)2( چنانکه داغستانی می گوید:

»امرا و اعاظم این شهر در توقیرش فروگذاشت نمی نمایند� اگر چه در خور فضائل و 

ت است، لیکن به قدر 
ّ
کوته نظران به عمل می آید ذل خصائل آن آنچه از این مردم 

دانش خود در پاس احترامش قصور جائز نمی دارند«�)3( 

که  گزید ولی دیری نپایید   چندی رفاقت نواب وزیر الممالک غازی الدین خان بهادر 
گرفت�)4( اما ارتباطات وی با علی قلی واله داغستانی )م 1170( تا دم واپسین  کناره  از وی 

همچنان روز اّول گرم بود� خود داغستانی می گوید:
»خصوصّیت و محرمّیتش با راقم حروف از آن گذشته که از عهدۀ تحریر آن توان برآمد� 
مرهم نه سینۀ افکار و غمخوار دل بیمار درین محنتکدۀ غربت اوست� هرگاه به حسب 
اّتفاق و ضرورت در عرض ماهی دو سه روز، ارادۀ مفارقت نماید _ تا به جهت وابستگان 

ک می رسد«�)5(  ک و شعلۀ آهم به افال خود مهاجرت گزیند _ جامۀ صبرم چا

آزاد بلگرامی )م 1200( سبب این دوستی را چنین بازگو می کند:
بنا بر جنسّیت سخن و اّتحاد مشرب و  »با علی قلی خان ظفر جنگ داغستانی 

نسب که هر دو عّباسی اند، ربط خاص به هم رسیده بود«�)6( 

که مراد او از »اتحاد مشرب« شیعه بودن هر دو؛ یعنی فقیر و داغستانی  و ُپر واضح است 

است، اگرچه صریحًا نگفته�  

یاض الشعرا، ج 3، ص 1687؛ خزانۀ عامره، ج 1، ص 591� 1� ر

2� همان�

یاض الشعراء، ج 3، ص 1687� 3� ر

4� خزانه عامره، ج 1، ص 591 -592�

یاض الشعراء، ج 3، ص 1687 - 1688� 5� ر

6� خزانۀ عامره، ج 1، ص 591�
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 فقیـــر در ســـال 1151 شـــاهد خونریـــزی و ویرانـــی شـــهر دهلـــی بـــه دســـت نـــادر شـــاه افشـــار 
ـــپری  ـــی او س ـــاش زندگ ـــان قزلب ـــد خ ـــتانی و ُامی ـــه داغس ـــون وال ـــتانی چ ـــتن دوس ـــا داش ـــا ب ـــود� ام ب
می شـــد، لیکـــن در ســـال 1159 او اّول در ســـوگ دوســـت دیرینـــۀ خـــود ُامیـــد خـــان قزلبـــاش 
نشســـت� ســـپس در ســـال 1170 هـــم دوســـت دیگـــر والـــه داغســـتانی او را داغ مفارقـــت داد�)1( 
کشـــاند تـــا تلخـــی  کبـــر آبـــاد  گـــوار در دهلـــی فقیـــر را بـــه ســـوی ا شـــاید وقـــوع پـــی در پـــی حـــوادث نا

کنـــد�  ــا را فرامـــوش  ایـــن حادثه هـ

کبر آباد   سفر به ا
گزید�)2(  کبر آباد بست و چند ماه آنجا در انزوا سکونت  فقیر در سال 1176 رخت سفر به ا
که سال ها به آن امید بسته بود _ او را باز به دهلی آورد تا  لیکن شوق زیارت عتبات عالیات _ 

وسائل سفر را فراهم کند� 

سفر به عراق و وفات
که شب و روز فقط آرزوی زیارت مرقد   فقیر در عشق علی علیه  السالم چنان سوخته بود 

مطّهر آن جناب علیه السالم می کرد، چنانکه از این اشعار او پیداست:

�ب و �و�ن و سش �ت �ت  � س� دا�ن �سش گ��ب �ب ه  �ب م�ا  دل  د  اسش �ب گ  �ن �ب
س�ت �ی �ن م  ا�ت �اد�ش عن  �ی �ت ا�ن  می  �ی ��ب �نَ ِم�ن س�م   � �ب وس�ت  �ت هۀ  سا�ی

ا �چ و  س�  �بی   � �ی �ت �ن اها،  ادسش ��چ طن �ن م  سش �چ و  �ت ��ت  �صن ا�ن  دا�د 

واهم �ن وی  ��ت �چ و  �ت ا�ب  �ت �ن
آ
ا ��ن  کم�ت �بسی  ام  ّ�ه  دن ا�ن  ه  �چ گ� 

و �ت هۀ  �وصن اس�ت  ا�نی  �ش هۀ  �ک��ب سش �ب و  �نّ  �ب لگاِه  �ب �ت مد 
آ
کا

و �ت هۀ  ا�ن س�ت
آ
ا  � �ب داد�ن  وسه  ��ب لام �حب � �ن اس�ت س�ت کم�ت �ی �ن

د ه�ن د�  ��ت�ت  �صن ال  �ب ا�ت �ن  س�دو�   � �ب م  می ک�ن ا�  �ب او  اک  �ن
د�ت �ی و�سش سح�لم�ه ای گ� �سد �ن �ن �و�ن  �ن م�ن  ام  سش ا�ن  دمد 

1� خزانه عامره، ج 1، ص 718�

2� خزانۀ عامره، ج 1، ص 592؛ تذکرۀ نتایج االفکار، ص 337�
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د��ت �ت �ن 
آ
ا دا�د  �ن ود  ا�ن �ن م  �ن �ب �سش س�ن ا�ب  �ت �ن

آ
ا سوی  د  ک�ن که 

ا�ب �ت عالم  ا�ب  �ت �ن
آ
ا هۀ  �ب دن ��ب �ه�ب �ن  �ت سش و�ی �ن ه  �ب �ا  او  گ�دد 

دهی �ن �هم  ود  �ن سوی  اگ�  و  دگ��ت و�م 
آ
ا که  سوی  ه  �ب �و 

م گ�دا�ن �ن د��ت  ا�ن  د  ام�ی ا  د��ن �ا  ��ت  �سول  ه�  سش و  �ت ای 

او سر انجام برای رسیدن به مقصد خویش در سال 1179 اّول به لکهنو سفر کرد)1( و از آنجا 

گردش  گشت�)2( شا در تاریخ 29 ذیحّجه 1180 به ارادۀ زیارت مشاهد مشرفه وارد اورنگ آباد 

میرزا امامی واصلی او را با این رباعی رخصت نمود:

ی
آ
ا م�اد دم سا�ن ا ود اس�ت که �ب ی�ن

آ
ا �ن همدم و هم�ا�ن  �ب ا اهل �ن �ب

و گ�دم ه�گاه ای �ت ا�ن س�ا �چ ��ب ی)(�ت
آ
ا ا�ن  �ب و  �وی  �ن  �ب �ن هۀ  سش ا�ن  ��ب �ت

 ادیب معروف هندی میر غالم علی آزاد بلگرامی )م 1200( آن زمان در اورنگ آباد به سر 

می برد� فقیر از ورود خود او را خبر داد� وی بی درنگ برای دیدنش آمد و روز بعدی فقیر به خانۀ 

آزاد برای مالقاتش رفت� لچمهی ناراَین شفیق اورنگ آبادی )م 1223( تاریخ آمدن او را به 

اورنگ آباد چنین سروده:

د ه سش ی ال�حبّ ه� د� دن �ن سش �وا�د ا�ی م�ی صن �ن  �وسش و�  دا�نسش و  ا��  سش
�ت �ی �ن سش او  دوم  �ت �ن  ا��ی �ت �سال  �ی �ت �ن �ن مس الد�ی � سش مد م�ی

آ
�ت ا گ�ن

او یک هفته در این شهر درنگی نمود و هر روز به خانۀ آزاد می رفت� سپس از آنجا 6 محرم 

1181 به طرف بندر ُسوَرت)3( حرکت نمود و 28 محرم به آنجا رسید و از رسیدن خویش آزاد را 

مّطلع کرد�)4( 

از ُسوَرت، هندوستان را به مقصد عراق ترک کرد� بعد از زیارت مشاهد عراق در اواخر سال 

1183 بعد به ارادۀ بازگشت به وطنش هندوستان به بصره رفت و در آنجا سوار کشتی شد� اما 

1� تذکرۀ بی بها، ص 186�

2� محبوب الزمن، ج 2، ص 885�

جرات� 
ُ
گ 3� ُسوَرت شهریست در ایالت 

4� محبوب الزمن، ج 2، ص 884 - 886
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گویا مصداق این آیۀ  کشتی وی در شّط بغداد غرق شد و فقیر جان به جان آفرین سپرد)1( و 

ی 
َ
ُ�ُه َعل ْ �ب

ئَ
َع ا ْد َو�تَ �تَ َمْو�تُ �نَ

ْ
ُه ال

ْ
ْدِ�ک ّمَ �یُ

ُ ی اهلِل َوَ�ُسوِلِه �ش
َ
ل ً�ا اإِ ِه ُمَها�بِ ِ �ت �یْ َ ْ ِم�نْ �ب ُ�حب �نْ َ گرفت: >َوَم�نْ �ی شریفه قرار 

ًما<)2(� وً�ا َ�ِ��ی �نُ اهلِل َوَکا�نَ اهلُل �نَ

آزاد بلگرامی تاریخ وفاتش را در این رباعی گفته: 

های �ن  گ�ی ��ن ا��ی  سش اک  �ن ه  �ب ده  �ی وا�ب �ن �ن های  ��ی �ی و�ی سش �ن �ت ا�ن عالم سحن ��ن  
های)3( �ن  الد�ی مس  سش  � م�ی  � �ی �ت �ن ه 

آ
ا کو  سش  �ن ــــــــــا��ی ــــــ�ت مص��ـــــــهۀ �ت وسش اد �ن �ن

آ
ا  

عاشقی عظیم آبادی چنین سروده:

ا�یسش ک�د ای وا که و مه � س� د� ��ن اک �ب ال   �ن �ی ما�ن عالی �ن دا�ن �ن ا�ن �ب �ن �ن مس الــــــد�ی م�د سش
سه)4( و  اد  �ت هسش و  کصد  �ی و  ا�  که�ن �ی ود  �ب ه 

آ
ا ه دلم   �ت ی گ�ن �ت ه عاسش س�ت و �ب ا�تسش �ا �چ سال و�ن

همچنین جرأت گفته:

ــــاه ل�ت س�ی م �ن سش �چ ــــده عالم �ب سش �ن  مـــــــس الد�ی ـــــــــــــ� سش �ت م�ی ها�ن ��ن �ب    �ب
ه)5(

آ
ده ا ـــــا  گ�د�ی �ن ــــــــ�   �ن ــــــ�  ا�ب �ی مس  �ن ه� اس�ت که سش �ن اطن ا��ی   سال �ت

بین  گونان  گونا نامه های  و  بوده  اتباط  از دوستان خود در  با بعضی  این سفر  فقیر دوران 

که نامه ای بدو از نجف اشرف مشتمل  آنها رد و بدل شده است� یکی از آنها میر نصیر بود 

و  بود�)6(  کرده  که در مسقط مشاهده  نوشته  المؤمنین علیه السالم  امیر  تا معجزۀ  بر ذکر سه 

که در بندر ُسوَرت و مسقط و بصره سروده، برای بعضی از دوستان  همچنین رباعیات دیگر 

به هند فرستاده بود� عالمه سید محمد حسین نوگانوی )م 1362( همۀ آنها را در آخر یکی از 

که هنگام  نسخه های ُدّر مکنون غالبًا در لکهنو دیده بود�)7( و یکی از آن رباعیات این است 

1� تذکرۀ نتایج االفکار، ص 337؛ عقد ثریا، ص 226؛ نشتر عشق، ج 1، ص 1237؛ تذکرۀ شعرای هندی، ص 211�

2� النساء )4(: 100�

3� نشتر عشق، ج 1، ص 1237�

4� نشتر عشق، ج 1، ص 1237�

5� تذکرۀ شعرای هند، ص 211�

6� تذکرۀ بی بها، ص 187�

7� تذکرۀ بی بها، ص 186�
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زیارت حضرت ابی الفضل عّباس علیه السالم سروده: 

�تی � گسش ه ل�ب �ب �ن �ن �تسش اد �س�ی و �ن �ی �تی   و� گسش
آ
�ا�ت �ملـه ا ّط �ن � سش   �ب

�تی )1( � گسش ��ن و�یسش �ب �ّم �ن همدس�ت �ب �ن  �تی د� �ه د�ی ا�ن اس دو دس�ت �ی ��بّ  

اخالق و تقوا
او در مذهب  فقیر نه فقط ادیب قّهار بلکه انسانی وارسته و دارای اخالق حسنه بوده� 
خویش اعتقاد راسخ داشت و دقیقه ای در تمجید و تبلیغ مذهب اهل بیت علیهم السالم 
که برخی از آنها مذهب  گردانش به نحوی پدید آمد  فرو نمی گذاشت� اثرات تربیت او در شا
که از  کرده به تشّیع روی آوردند� یکی از آنها میر قمر الدین منت )م� 1208( است  تسنن رها 
گرد پسرش عبد العزیز  قضا با خاندان شاه ولی اهلل دهلوی )م 1176( نسبت قریبی داشت و شا

دهلوی )م 1248( و نیز دارای اجازۀ روایت حدیث از او بود�)2(

کرده،   دربارۀ ساده زیستی  که زندگی فقیر را از نزدیک مشاهده  واله داغستانی )م 1170( 

او می نویسد:

فی و بی تعّینی با قاطبۀ خلق 
ّ
کمال، در نهایت بی تکل »با این همه مراتب فضل و 

سلوک می نماید، بلکه به طرزی حال خود را از مردم پوشیده می دارد که بیگانگان را 
گمان سواد فارسی به او نمی رود تا به مراتب دیگر چه رسد«)3(

همچنین راجع به تقوا و پرهیزگاری او می گوید:

»الحق آن قدر خوبی و صفات حمیده و اطوار پسندیده حق تعالی به این قدوۀ اهل 
که در هیچ احدی دیده و شنیده نشد� در زهد و پرهیزگاری  کمال عنایت فرموده 

یگانۀ آفاق، در ورع و تقوا در عالم طاق است«�)4(

ی بــه زبــان فارســی بــر ضریــح جنــاب ابــو  گــزارش مرحــوم حســن األمیــن دو بیــت از و 1� تذکــرۀ بــی بهــا، ص 187، بنــا بــر 
کربــال مکتــوب اســت )مســتدرکات أعیــان الشــیعة، ج 5، ص 233( و احتمــال  الفضــل عبــاس علیه الســالم در 

کــه همیــن رباعــی بــوده باشــد�  مــی رود 

2� نشتر عشق، ج 2، ص 1560�

یاض الشعراء، ج 3، ص 1687� 3� ر

یاض الشعراء، ج 3، ص 1688� 4� ر
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مرتبۀ علمی و ادبی
شکی نیست که فقیر از سرآمدان روزگار خویش و ادیب یگانه بود� تمام ادبا و تذکره نگاران 

کم نظیر و دارای قدرت بر زبانهای چون عربی، فارسی و اردو  که او شخصیتی  اتفاق دارند 

بود� فضل و کمال او در شعر و انشا و فنون دیگر مثل عروض، قافیه، معانی، بیان و بدیع؛ بین 

معاصرانش شهرۀ آفاق بود� شعرا و ادبای به نام در محضر او زانو زدند و از وی علوم و فنون 

گون را اندوختند�  گونا

اگر چه دور فقیر از یک سو زمان افول زبان فارسی در هند تلقی می شود، ولی از طرف دیگر 

همین دور بود که زبان فارسی در هند به بازار نقد کشیده شد و این زبان رونق جدیدی گرفت و 

ده ها رساله ادبی فارسی در این رابطه به وجود آمدند� دوست عزیز دکتر آقای هومن یوسفدهی 

حفظه اهلل راجع به این قضیه می گوید:

که به طور طبیعی دارای ویژگی های زبانی و سبکی  گویان هند  »اما اشعار فارسی 

در  که  داغستانی  واله  و  الهیجی  حزین  همچون  شاعران  توّسط  بود،  خود  خاص 

نتیجه ی حوادث روزگار در اواسط این قرن رهسپار هند شده بودند، ضعیف و نارسا 

که زبان شعر خود را معیار می دانستند و  ارزیابی می شد� تفاخر و تکّبر این شاعران 

کار را به تقابل ادبی کشاند و  از محافل ادبی ایران بویژه اصفهان به هند آمده بودند، 

بازار نقد گرم شد، ولی به تدریج نقد منصفانه جای خود را به نقد مغرضانه داد و کار 

کشید� در این دوران شاعران و ادیبان هندی دو  به عیب جویی و تهمت و توهین 

که زبان ایرانیان را زبان معیار می دانستند، به هواداری شاعران  دسته شدند:گروهی 

ایرانی برخاستند� و گروهی دیگر به دفاع سرختانه از شاعران هندی ادامه دادند� 

نقدها  این  قبول  و  رّد  در  و  می کردند  نقد  ریزبینی  با  را  یکدیگر  اشعار  گروه  دو  هر 
کتاب ها و رساله ها نوشته شد که اکنون همین آثار از گنجینه های ارزشمند ادبّیات 

فارسی محسوب می شود«�)1(

1� خزانۀ عامره، ج 1 )مقدمۀ(، ص 24 - 25�
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اّما فقیر از کسانی بود که هر دو فریق او را قبول داشتند، هم اهل زبان؛ یعنی شاعران ایرانی 

که  که مقیم هند بودند و هم شعرائی اهل هند� واله داغستانی )م 1170( با آن همۀ تعصب _ 

نسبت به زبان فارسی دارد _   دربارۀ فقیر می گوید:

»در فن سخنوری به اعتقاد راقم حروف هیچیک از متقّدمین و متأخرین را پایه او 
نبوده و نیست؛ چه جمیع محسنات و لوازم سخنوری را جامع است� دیوان بالغت 
گوش  که تا  کشیده  بنیانش به هفت هزار بیت می رسد� دو مثنوی در سلک نظم 

فلک سّیار به آللی ثوابت و سّیار مزّین گردیده، مثل شان نشیده«�)1(

 همچنین خان آرزو )م 1169( می نویسد:
کـــه اهـــل زبـــان حســـاب از او بـــر  »مشـــق ســـخن و صفـــای زبـــان را بـــه جایـــی رســـانده 
کمـــال و شـــعر و انشـــا و فنـــون  می دارنـــد، بلکـــه دم از تلمـــذش می زننـــد� در فضـــل و 
ـــع یکتـــای روزگار و منتخـــب لیـــل  ـــی و بیـــان و بدی دیگـــر مثـــل عـــروض و قافیـــه و معان

و نهـــار اســـت«�)2( 

 عاشقی عظیم آبادی می آورد:

برمی  حساب  وی  از  عجم  اهل  که  رسانید  مرتبه ای  به  لسانی  خوش  و  »زباندانی 
زمان  ابنای  در  اقسام نظم  مراتبدانی  و در  از فصحا می نگاشتند  را  و وی  داشتند 

ممتاز اقران بود«�)3( 

کمال و جایگاه فقیر در بین معاصرین  از این بیانات صاحبان فن به وضوح تمام فضل و 
روشن می شود� 

فقیر حماسه سرای شیعیان هند 
در طول تاریخ مکتب اهل بیت علیهم السالم شعراء دوشادوش علماء در تبلیغ این مذهب 

انگیزه نسبت به مذهب  و  تنها در مردم اعتقاد  نه  کالم خویش  با  آنها  نقشه بسزائی دارند� 

یاض الشعراء، ج 3، ص 1688� 1� ر

2� مجمع النفائس، ص 108� 

3� نشتر عشق، ص 1236�
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ائمۀ طاهرین علیهم السالم  اثبات حقانیت  و  باطل  رّد عقائد  به  نیز  بلکه  ایجاد می کردند، 

می پرداختند� 

که تا دم مرگ شعر های ولوله انگیز و انقالبی می سرود�  فقیر نیز از سلک همین شعراست 

کنیم مبالغه ای نکردیم� اکثر شعر های او دارای رنگ  گر او را در حماسه سرایان شیعه شمار  ا

که چگونه دو حدیث مشهور »ثقلین« و »قرطاس« را  و بوی شیعی است� به ابیات زیر بنگرید 

در قالب شعر می آورد و آن گاه بین این دو حدیث ربط می دهد و حق را با دالئل عقلی و نقلی 

روشن می سازد�

ی ــــــ�ت ا�ن کلام مصط�ن م دو ُ�حب وا�ن و می �ن � �ت �ب
گ� �ن سش  اطن ال�ن د�  دا�ی  �تی  �نس�ب م��نی  �ب گ� 

�ب س�ن ا هم �ب دم هـــــ� دو �ا �ب ا م�ت الی �ب ـــــــــــــو �ت همحچ
و� ه�ه  �ب ه  حب �ی �ت �ن ا�ن  �اد�  �ب ای  گ�دی  که  و  �ت

لی کـ�ده اس�ت �ت كاهت �ن ا�ی، صا��ب مسش �ن ا�ن �ب
� طن �ن ا�ب  ا��ب ه�  �ب ا  �ب �ن

آ
ا ا�ن  لی  �ت �ن م  می ک�ن

�ن �ـــــد�ی�ش �مود ا�ی ا�ب �ن � ا��ب ی د� محصن مصط�ن
دگ� م�ن  ا�ن  ادگا�  �ی ��ت  ��ت و  �ن 

آ
�ا �ت �ن  �ب س�ت  �ی �ن

ـــــــ�ن �ی �ت ده دس�ت �ی �ن ه� دو �ن ه� که د� داما�ن ا�ی
�ن گه� �وسش �ن 

آ
ا �ن گم�اهی س�ت  م�ن  ا�ی د  ا�ب ا  �ت

ــــــــــع  �ن دا�ئی مم�ت د �ب اسش ــــــــــــ�ن دو  �ا ا�ن همدگ� �ب ا�ی

� م�ت ا�ن  سش  � کو�ش �و�ن   � �ب ود  سش م�ن  د  �ن �ن �ب ا  �ت

ا�ب هوم می گ�دد که ا�ن سّ� ک�ت � م�ن �ب �ن �ن �ی �ن
� �ب ی کس �ا �ن �ت مصط�ن �ی � ا�ن اهل �ب �ی س�ت �ن �ی �ن

ود �ن �ب
آ
ـــــــــــــــــــــــــ�ا ا�ک �ت م��نی �ت ـــــــــــــ��ت �ب ا�ک ��ت �ت

� ه�ن م�د  ای  ا�نی  �ش �د�ی�ش  و�ن  اک�ن ک�ن  گوسش 
�طاس و دوا�ت �مود �تِ و�ن طل�ب �ن �ت ��ل�ت �چ و�ت

ـــــــ� سش ـــــــ� �ب �ن ــــــــا، �ن �ی ــــــــ�ن اص�ن �ی ـــــــد عالـــــــم ک�ن س�یّ
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د �ی � ک�ن ه� م�ن �اصن �طاس و دوا�ت ا�ن �ب �ت �ت گ�ن
� �ت ی  لوئ لوئ ا�ن   � ُ �چ �ا  دن  کاعن داما�ن  م  ک�ن ا  �ت

مــــــــا ک�ن گمــــــــــــــــ�هی ه� سش و�یسم ا�ن �ب �ن امه �ب �ن
و� ه�ه  �ب هدا�ی�ت  ا�ن  و  م�ن  ا�ی د  �ی اسش �ب د  ا�ب ا  �ت

ا�ب �ن د عالی �ب �ن س�یّ
آ
�ن ���ن �ا �ن ا د ا�ی �ی �ن و�ن سش �چ

�م� �ال�ت  �ن 
آ
ا د�  د  سش دن  کاعن ا�  ا�صن ع  ما�ن

ده ال�ب سش ما�ن عن �ن �ن �ن م�د، ا�ی ��ی ما�ی �ب �ی �ت �ب گ�ن
� �ب م��ت ولسش  �ت س�ت  �ی �ن ک�ده  ا�ن  �ب ا�ن  �ی هدن �ب ل�ب 

لال ـــــع صن ا�ب اهلل د� ��ن ــــــــــــــود ما �ا ک�ت �بس �ب
� و� و سش د گ�م سش د�ن ا� گ�د�ی �ن ُ�صنّ �ن سحن �ی �ن

�طاس و دوا�ت  د �ت ��ی
آ
ود ا �ت �ن کی می گـــــ�ن �ن �ی

آ
ا

د ا�ن �م� �ت ���نی �ا که س� �ن �ن دگ� می گ�ن
آ
و ا

مود  �ن �و  �ی�ت  ادن ا  وعن �ن �ن 
آ
ا ا�ن  �ا   � م�ب �ی �چ و�ن  �چ

� �ن و  ک�  �ن  �ی �ن کی  �ب ا  �ت ا  �ب �ن ا�ی �ن  د  �ی �ن �ی ��ن �ب �ت  گ�ن
لا�ن �ت ا�ن و  ا�  �ن �ن  � م�ب �ن �ی �چ د  �ن �ن �ن  ا�ئ �ب س�ت  �ی �ن

ه�و� سش �ب �ی صن �ی �ن می گ�دد �ن �بی اطا��ت کس �ن
�طاس و دوا�ت ا� �ت �ن ���ن ک�ن ا�صن اه� اس�ت ا�ی طن

صی دگ� ص�ی �ن �ت واس�ت  ��ت �ن ه� ��ت �ب ا�ن  ی  مصط�ن
�ا صود  م�ت م�  ود  �ب ه  �ن ��ی �ت و�ن  �چ وا 

ّ
ل صن �تَ ل�ن 

� �ب م��ت �د�ی�ش  دو  ه�   ، �ن  د��ی سش  لط�ن ا�ن  مد 
آ
کا

وده اس�ت �ب ا هدا�ی�ت  �چ ا  �ت �ا که س�  مّدعا�یسش 
�م� د  سش دن  کاعن ا�  ا�صن ع  ما�ن و  ک�د  هم  �ن

؟ س�ت �ی � کلام اهلل می دا�نی  که �چ ا�یسش �ب �ن اک�ت

کا�گ� ما  د�  هس�ت  می  �ی �ن و  �ت د  �ن �چ �ن  ا�ی ��نی  �ی
ک ل�ی و  مطل�ب  �چی  �ا  �ن 

آ
�ا �ت م  د�ی �ن �ب می  کا� 

دگ� د  �ی
آ
ا می  �ن م�ن  ا�ن  و  �ت ل 

آ
ا ا�  �ب ا�ت
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هدی �اه  طال�ب  ای  �د�ی�ش  دو  ه�  �ن  د��ی ا�ن
ص� �ت محن �كا�ی�ت  ک�ن  ّمل 

ئ
ا �ت دا�ی  َ�د  �نِ گ� 

ود �ب س  �ن �ن هوای  �وی  ا�ن  ه  �ن  � م�ب �ن �ی �چ ���ن 
� سش ال�ب  �ُ �ی �ن �ن 

آ
ا �ن 

ئ
ا سش د�  دا  �ن  » ِط�تُ �ن َ �ی »ما  ه  �ت گ�ن

ود �ب وحی  �وی  ا�ن  �ا  م�ت 
ُ
ا �مود  �ن می  ه  �چ ه� 

�؟ ودی وحی، کی ک�دی د� اهل ��ت ا�ش ه �ب  و��ن
دا اه�ت �ای  �ب ا�ن  اد  �س�ت �ن د  �ن ا�ی �ا  که  �ن

آ
ا

ه و� ک�ت ا که گ�دد �ن ود �اسش س �ن �ن ا�ن هوای �ن
مام عن وی گ�دد �ت ل�ی �ب �ن �ت

آ
اصه د� ام�ی ک�ن ا �ن

م� �ش �د 
آ
ا لال  صن ع  ��ن د  ا�ب ا  �ت �ا  سش  ام�ت

�ن د�ی ام�  د�  �ا�ن  م�ب �ن �ی �چ س�وِ�  ول  �ت �ّد 
)1(� د�گدن �ّده  اهل  ا�ن  �چس�  ای  اس�ت  وحی  �ّد 

همچنین کربال را نتیجۀ سقیفه بنی ساعده دانسته روئداد این واقعه هائله را این گونه ارائه می دهد: 

� س�ن ک�د  �سول  و�ن  �چ ها�ن  �ب گ�ا�ن  کد�ی �ی ه  �ب �ا  ده�  د  �ن ه  �ن �ت �ن
�ت حن م�ی

آ
ا دگ�  هم  ه  �ب اطل  �ب و  �ت��ت  حن م�ی

آ
ا سح�  ا  �ب ک  ا��ی �ت ام  سش

ا� س�ت ک�ن و �ب ا�ن �چ ا�ن م�ی ا�ب  �ت �ن
آ
ا�ا �ت �ب  سش د  سش ه  ما�ن �ن اهل  �و�ن 

هوا  � ام�ی د  د�ن سش اطل  �ب لااهل  �ب  � اس�ی ملگی  �ب ��ت  اهل 

� م�ی و  �اکم  د  س��ی  � �ب ی  �ت سش د  �سش �ی �ن گه سش د کم�ی اه سش ای �و�ب �ب

د ها گ�د�ی ک �ب ه �ی گ و گوه� �ب گ�د�یدس�ن هما  هۀ  همسا�ی وم  �ب
�ن د�ی و  مل�ت  صلاح  �ای  �ب �نا�ن  �ی �نسش ه  ا�ن �ن د  د�ن سش م  ا�ت �ن ل 

آ
ا

دادا� د  �ن ا�ی که  �ا  ه  �ب �ا���ت �ت داده  �ت  �ی اهل �ب �چی  ا�ن 
ها�ن �ن �ت  گسش ل�ت  �ن �های  طن �ن ا�نا�ن  �ب �بی  �نِ  �ت �ن  هم�ی �ن  د�ی ا�ن  د  ما�ن

ول صن �ن گ�وه  �ن 
آ
ا اِد  �ی ا�ن  �ت  �سول��ن �ت  �ی اهل �ب د�  �ت و  ��ن  سش

دا �ن ام�  ه  �ب علی  �نِ  �س�ی دا�چس  �ب مود  �ن هم  �ن  اطل  �ب و  ��ت 

1� نزهۀ اثنا عشریه، ج 1، ص 33_ 34�
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�ید �ن �ی ه  �ب و�ن  �چ مود  �ن ��ت  �ی �ب �ک  د�ت د�ی �ت �چ ل�ت سا�ن ه �ن ود �ب ��ن �ن سش

او ��ت  ��ت و  او  ��ت  اود�وی  هاد�ت  سش ا�ن  ا�ت  �ب ا�ش �ت  ا�ن �ی

د�وا �ن  ا�ی و�ت  �ب �ش ه�  �ب گواهس�ت  ا�  ه�ن ا�ن  ه  �ب هاد�ت  سش �ن  ا�ی
ا�ت �ن �ن اهل  ای  �ن �ب لسش  �ت �ت �ن  د  الاطلا�تسش علی  ا�ن  ��ی م�دم  د  �ن �ن

ال)1( م�ش �ت هۀ  �ن �ی �ئ
آ
ا د�  ـــو�ن  �چ ـــــا�ن  ��ی د     لال سش ی و صن �ن لم و عدوا�ن اهل �ب طن  

پوشیده نماند که این اشعار تنها تا حد دفتر و قلم نمی ماند، بلکه در محافل خوانده می شد 

کستان هنوز  و باعث هدایت انبوهی از مردم می گردید� چنانکه بحمد اهلل در هندوستان و پا

که شعرا تخلیقات جدید خودشان را در محافل و مجالس  هم این رسم پر شور پا بر جاست 

گون عرضه می کنند و شاعران مذاهب دیگر را هم به این محافل دعوت می نمایند� این  گونا

سبب می شود تا این شاعران از ادب و فرهنگ اسالمی آشنائی پیدا کنند و در نتیجه در مدح 

کش_ صلوات اهلل علیهم _ تشویق شوند�  سرائی پیامبر گرامی و خاندان پا

از این رو است که تا به حال آنچه_  دربارۀ اهل بیت علیهم السالم در شبه قاره از قلم شعرای 

اهل سّنت یا غیر مسلمانان تراویده، شاید در کشورهای دیگر ُعشر عشیر آن یافته نشود� و این 

گذر زمان، زبان اردو جای عربی و فارسی  کالم نیاز به صدها دفتر دارد تا تدوین شود� البته با 

که نشانگر اهتمام شعرای  کنیم  را گرفت� به مناسبت مقام اینجا قصه ای را از روزگار فقیر ذکر 

شیعه در مدح سرائی و قصیده خوانی در حق اهل بیت علیهم السالم است�

که پیرو مذهب اهل تسنن بوده _   آزاد بلگرامی )م 1200( شاعر و ادیب به نام هندوستان _ 

در ضمن شرح حال سید جعفر روحی می نویسد: 

»در تاریخ هژدهم ذی الحّجه سنة ثمان و اربعین و مائة و الف )8411( عبور فقیر بر 

لکهنو و نزول در تکیه ایشان اتفاق افتاد� آن روز در آنجا مجمع صاحب طبعان بود� 

مثل شیخ عبد الرضا متین اصفهانی و آقا عبد العلی تحسین کشمیری و میرزا داود 
کبر آبادی� از آخر روز تا نیم شب صحبتی رنگین گذشت«�)2( ا

1� شمس الضحی )مخطوط(� 

2� سرو آزاد، ص 208� 
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که مناسبت این محفل را مخفی بدارد، اّما از  اگر چه تعصب مذهبی او را بر این واداشته 

تاریخ هیجدهم ذی الحّجه به آسانی می توان مناسبت این مجلس را دریافت که قطعًا جشن 

عید سعید غدیر بوده� 

گردان شا
گردان زیادی تربیت نمود که برخی از آنها عبارتند از: فقیر در طول زندگی شا

خان  احمد  عنایت  میرزا  هاتف)2(،  اصفهانی  علی  ابو  میرزا  وافی)1(،  بیگ  حاتم  میرزا   

کشمیری)3(، میر غالم علی دهلوی اظهر)4(، میر قمر الدین منت)5(، بنده علی خان  باسطی)6(، 

میرزا امامی واصلی)7(، میرزا محمد باقر اصفهانی منیر یا فدائی)8( و شیخ گلشن علی جونپوری�)9( 

کـــه دکتـــر فضـــل اهلل رضایـــی اردانـــی  گلشـــن، ج 3، ص 1185 رقـــم: 1783� قابـــل ذکـــر اســـت  1� عقـــد ثریـــا، ص 294؛ صبـــح 

یـــاد ناموفقیت هـــای پـــی در پـــی در  کـــه: »بـــه احتمـــال ز کرده انـــد  در مقالـــۀ خویـــش _ دربـــارۀ ازدواج فقیـــر اظهـــار نظـــر 

عشـــق مجـــازی، او را بـــه عشـــق حقیقـــی رســـانیده اســـت� در هیـــچ تذکـــره ای بـــه ازدواج او اشـــاره ای نشـــده اســـت� بـــه نظـــر 

کســـب علـــوم ظاهـــری، در عشـــق و معرفـــت الهـــی و عرفـــان نیـــز  کـــه تـــا پایـــان عمـــر مجـــرد بـــوده اســـت� و عـــالوه بـــر  می رســـد 

ـــی ایـــن  ـــاره )1( ص 351(� ول ـــژه نامـــه شـــبه ق ـــود«� )آینـــه میـــراث، ش 40؛ وی ـــه درجـــات واالیـــی تجـــّرد و معرفـــت رســـیده ب ب

ـــه  ـــص ب
ّ
ـــوی متخل ـــگ دهل ـــم بی ـــرزا حات ـــارۀ می ـــد�   درب ـــر نمی آی ـــه نظ ـــت ب ـــگاران درس ـــره ن ـــی از تذک ـــزارش برخ گ ـــر  ـــا ب ـــان بن بی

ـــه    ک ـــم  ی ـــخصیت دار ـــد ش ـــا چن ـــر آن، م ـــالوه ب ـــوده، ع ـــرۀ او ب ـــم نبی ـــر و ه گرد فقی ـــا ـــم ش ـــه وی ه ک ـــت  ـــده اس ـــح ش ـــی تصری واف

کســـی در شـــر ح حالـــش دلیـــل بـــر عـــدم  دربـــارۀ ازداوج آنهـــا در تذکره هـــا تصریـــح واقـــع شـــده اســـت؟ نبـــودن ذکـــر ازدواج 

ازدواج او چگونـــه خواهـــد بـــود؟   

2� نشتر عشق، ج 2، ص 1819�

ی عالمــه شــهید میــرزا محمــد  ی در تذکره هــا بــه چشــم نمی خــورد، اّمــا فرزنــد و گــر چــه متأســفانه شــرح حــال و 3� ا
کتــاب  ــام شــهید رابــع معــروف اســت _ در  ــه ن کــه در شــبه قــاره ب کامــل )م 1225( _  ــص بــه 

ّ
کشــمیری دهلــوی متخل

کــه فقیــر اســتاد والــد اینجانــب اســت� ر�ک: نزهــۀ اثنــا عشــریه،  گفتــه  خویــش نزهــۀ اثنــا عشــریه در مقامــات متعــدد 
ج 1، ص 32�

گلشن، ص 116� 4� صبح 

5� نشتر عشق، ج 3، ص 1560�

6� همان، ج 1، ص 258�

7� عقد ثریا، ص 288 _ 292�

یعة، ج 9، قسمت 3، ص 1114 رقم: 7192� 8� الذر

9� نشتر عشق، ج 2، ص 1355�
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آثار منثور

1. حدائق البالغة
این کتاب نوشتۀ سال 1168 مشتمل بر دیباجه و پنج حدیقه و یک خاتمه می باشد:

عروض،  علم  در  سوم  حدیقۀ  بدیع،  علم  در  دوم  حدیقۀ  بیان،  علم  در  اّول  حدیقۀ 

حدیقۀ چهارم در علم قوافی، حدیقۀ پنجم در فن معما و خاتمه در سرقت شعر� 

 حدائق البالغة به دست امام بخش صهبائی به اردو ترجمه شده و مستشرق فرانسوی 

گارسین دوتاسی )Garcin de Tassy( نیز در سال 1844 میالدی آن را به زبان فرانسه 

ترجمه کرده است� 

این کتاب نخستین بار در سال 1229 از کلکته به اهتمام مولوی شکور اهلل به تصحیح 

نیز در شهرهای  آن  از  و پس  به چاپ رسید  الرحیم  و مولوی عبد  مولوی جان علی 

مختلف شبه قاره دست کم سیزده مرتبه تجدید چاپ شد�)1( 

2. الوافیة في علم العروض والقافیة
که از عنوان آن پیداست در مباحث عروض و قافیه در دو رکن و  این رساله همانگونه 

یک خاتمه نوشته شده است:

رکن اّول در علم عروض که شامل یک مقدمه و چند فصل می باشد و رکن دوم در علم 

که مانند رکن اّول دارای یک مقدمه و چند فصل است� مؤلف تاریخ اتمام این  قوافی 

رساله را چنین سروده است:
و� کمالا�ت سش ی و م�ن �ب �ن س�ن ع سحن �ی و�ت ل         �ت ا�ئ صن ا�ب �ن � ا��ب د �ب اسش ه که �ب �ن �نسحن ا�ی  
و� کمالا�ت ها�ن سش د د� اط�ا�ن �ب ک�ن مـــــام         ا�ن لم صو��ت ا�ت � ا�ن �ت �ی �ت �ت �ن ا�ن و�ن �ی �چ  
و� کمالا�ت ود �ن وسش �ب ا�ن ه �ب د                              کلکم که �ب ـــم �ن ـــــــــــــ�ن ��ت ا��ی سش دو �ت مــــــــام�ی ا�ب �ت د� �ب  

» ــــو� کمالا�ت مده »دس�ت
آ
�ن دوم ا ــــــا��ی �ن م�ا�نی«         �ت ��ی ده »سش �ن سش �ی س�ت �ن ــــــــــ�ن �ن ا��ی �ت  

کتابشناســی آثــار فارســی چــاپ شــده در شــبه قــاره، ج 2، ص 1248؛ آئینــه  یعــة، ج 6، ص 282 رقــم: 1537؛  1� الذر
ــاره )1( ص371�  ــبه ق ــه ش ــژه نام ــراث ش 40 وی می
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که ظاهرًا نشانگر اختتام دو بخش این  از شطر اّول 1161 و از شطر دوم 1162 بر می آید 

رساله است�

واله داغستانی دوست فقیر این رساله در ریاض الشعراء بعد ترجمۀ فقیر در روضة الفاء به 

گرفته است�  د سوم از صفحۀ 1701 تا 1746 قرار 
ّ
کنونی در مجل که در چاپ  کامل آورده  طور 

این رساله با تصحیح دکتر نرگس جهان از دهلی در سال 2001 م از هالل پبلیکیشنز منتشر 

شده است�

3. خالصة البدیع
کی و مطّول تفتازانی  مؤلف این رساله را   دربارۀ صنایع و محّسنات شعر از مفتاح سّکا

در یک مقدمه و دو فصل و خاتمه برگزید ه است�

مقدمه: در بیان مجملی از تعریف فصاحت و بالغت�

فصل اّتگ: در ذکر صنایع معنوی�

فصل دوم: در شرح صنایع لفظی�

خاتمه: در بیان سرقات شعری�

کامل در ریاض الشعراء بعد از رسالۀ الوافیة  واله داغستانی متن این رساله را نیز به طور 

د سوم از صفحۀ 1747 الی 1778 قرار دارد� این 
ّ
گنجانیده است که در چاپ متداول در مجل

رساله نیز همراه الوافیة با تحقیق دکتر نرگس جهان از دهلی در سال 2001 از هالل پبلیکیشنز 

منتشر شده است� 

4. زبدة البیان 
و خاتمه می باشد� سال  باب  بر مقدمه دو  بیان، مشتمل  و  ایست در معانی  رساله 

نگارش آن از »لباب تلخیص« 1165 بر می آید� 

 5057/2045/1 شمارۀ  به  )الهور(  شیرانی  دانشگاه  کتابخانۀ  در  آن  از  نسخه ای 

محفوظ است که در سال 1240 کتابت شده�)1(  

کستان، ج 13، ص 2417 _ 2418� 1� فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پا
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5. رجم الشیاطین
رساله حاضر است که   دربارۀ آن به تفصیل سخن خواهیم گفت� 

آثار منظوم:

1. کلیات اشعار و دیوان
که  کتابخانه های مختلف یافته می شوند  کلیات اشعار و دیوان فقیر در  چند نسخه از 

حاوی غزلیات، قطعات، مثنویات و قصائد می باشند:

1. نسخۀ علیگر 

این نسخه در کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه اسالمی علیگره هندوستان به شماره 317 

کتابت شده و  که در زندگی مؤلف در سال 1171 توسط عبد الکریم  محفوظ است 

دارای 128 برگ شامل غزلیات، مثنویات، قطعات ترکیب بند وغیره است و با این 

مطلع غزل آغاز می شود:
ها ا�ن �ی و �ب ها         گم ک�ده �ه م��نی وص�ن �ت ا�ن وا�ه �نسش

آ
و ا ام �ت         ای د� طال�ب �ن

و با مثنوی تصویر محبت انجام می یابد�)1(

 2. نسخۀ لندن 

این نسخه در اندیا آفس لندن به شماره 1710 نگهداری می شود و مشتمل است بر 

که توسط محمد حسین غوری در تاریخ دوم ذی الحّجه 1184 بعد از یک  328 برگ 

کتابت شده و شامل غزلیات، قصاید، ترجیع بند، ترکیب بند،  سال وفات مؤلف 

قطعات، رباعیات و مثنویات می باشد� 

آغاز این نسخه چنین اینگونه می شود:
ه �ت دا�ن ا�ن سما�ن 

آ
ا ام  �ب �ن  �ا  �ت  عاسش �ت  طسش ه     �ت دا�ن ها�ن ا�ن و�ی د� �ب و سش �ت �ت م �سش ای �ن  

و همانند نسخۀ علیگره با مثنوی تصویر محبت پایان می یابد� 

3. نسخۀ رامپور  

به شماره 3722 نگهداری می شود  رامپور هندوستان  کتابخانۀ رضا  این نسخه در 

1� سبک شناسی نظم و نثر فارسی، ص 268، ش: 26 زمستان 93ش�
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و دارای 191 ورق است� این نسخه نیز چون نسخۀ علیگره و لندن شامل غزلیات، 

کوتاه است�  قصاید، ترجیع بند، ترکیب بند، قطعات، رباعیات و برخی از مثنویات 

کاتب ندارد� آغاز این نسخه مثل نسخۀ قبلی است و با این بیت  کتابت و نام  تاریخ 

رباعی انجام می یابد:

ــــــم �ی می دا�ن ما  که  هلل  ـــهت  الم�ن م  ه �ن د �چ �ن دا�ن د� ما �ن ا�ا�ن گ� �ت �ی   

همچنین نسخه های دیگر در کتابخانۀ فرهنگ شرقی بنگال در کلکته هندوستان به 

شماره های 865 _ 864 و کتابخانه خدا بخش پتنه به شماره های 681 و 682 موجود 
می باشند�)1(

2. مثنوی تحفة الشباب

که فقیر بعد از شیعه شدن در دکن در جوانی خود سروده  این غالبًا نخستین مثنویست 

بیت  آخرین  در  اتمامش  تاریخ  چنانکه  بوده  سال  هشت  و  بیست  او  سن  که  زمانی  است 

1143گفته است� هر بیت این مثنوی رنگ و خوشبوی تشّیع می دهد� این مثنوی در نسخۀ 

رامپور و لندن موجود است� 

3. مثنوی تصویر محّبت

این مثنوی در سال 1158 در 823 بیت _ دربارۀ داستان رامچند تنبولی و ازدواج او با دختری 

که با شنیدن خبر مرگ دروغین رام چند به خود کشی دست می زند و سوختن رام چند در آتش 

در کنار معشوق خود� این مثنوی نیز در نسخۀ رامپور و لندن موجود است� منشی باقر علی خان 

لکهنوی این مثنوی را به نام شعلۀ جانسوز به نثر فارسی درآورده است� و در سال 1978 م اصل 

مثنوی به کوشش عابد رضا بیدار از پتنه به چاپ رسیده است�)2( 

4. مثنوی واله و سلطان
این مثنوی در سال 1160   دربارۀ سرگذشت علی قلی خان واله داغستانی )م 1170( و شرح 

1� آئینه میراث ش 40، ویژه نامه شبه قاره )1(، ص 356� 

2� دانشنامه ادب فارسی، ج 4، بخش 3، ص 1994�
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ماجرای عاشقانۀ او و دختر عمویش خدیجه سلطان سروده و در الهور در سال 1971 م به 

چاپ رسیده است�)1( بار دیگر نیز در تهران در سال 1354 ش از سوی انتشارات بنیاد فرهنگ 

با مقدمۀ مهر دخت برومند از نسخۀ قدیم آن چاپ عکسی خورده است� 

5. مثنوی دّر مکنون
این مثنوی در مدح ائمه علیهم السالم با توّجۀ خاص به داستان مادر جناب صاحب 

العصر والزمان أرواحنا له الفداء دختر قیصر روم و رسیدن آن مخدره به همسری امام حسن 

عسکری علیه السالم و والدت آخرین حّجت خدا بر روی زمین علیه وعلی آبائه السالم بر پایۀ 

روایات معتبر در سال 1169 سروده شده است�

نسخه ای از این مثنوی در کتبخانۀ ممتاز العلماء )لکهنو( موجود است که دارای 245 صفحه 

می باشد و در سلخ ربیع الثانی 1261 کتابت آن پایان یافته� عالمه سید محمد تقی معروف به ممتاز 

العلماء در تاریخ 23 رمضان 1309 آن را به قیمت پنج روپیه خریداری کرده است� 

کتابخانۀ انجمن ترقی اردو )کراچی( به شماره 248/3 و دو  همچنین نسخه های دیگر در 
کلیات لندن هم موجود  کتابخانه خدا بخش )پتنه( به شماره 189و در نسخه  نسخه دیگر در 
کتابخانه ملک )تهران( نیز یافته می شود� عالمه سترگ  است� نسخه دیگری از این مثنوی در 

آقا بزرگ تهرانی )م 1389( رحمه اهلل   دربارۀ این نسخه می گوید:

رأیــت املنتخــب منــه في )امللــك: 5611( مــع مقّدمــة منثــورة مــن جامــع املجموعــة في 
ــا   ونقله

ً
ــا ــات وهــذه في 3033 بیت ی ــه مخســة مثنو ــه أن ل ــال فی شــرح حــال الناظــم، وق

ــه في ســتمائة بیــت، وهــو  ــذي انتخــب من ــواب إبراهــمی خــان ال ــرة مســتوفي لن مــن تذک
یــادة وال نقصــان وهــو في قصــة غــرام ملیکــة بنــت قیصــر الــروم  نقــل املنتخــب مــن غیــر ز

واحلســن العســکري علیه الســالم. أولــه:
داس�ت �ی ى که �چ �ن �ی ه� �چ دا�ئی �ب �ی و �چ اس�ت�ت �ن �ی ى که �ب �ن �ی ه� �چ ا�ئی �ب �ن �ی و �ب �ت

والمجموعة بخط محمد علي خان من القرن الثاني عشر ُکتبت بالهند�)2(

1� همان�

یعة، ج 19، ص 176 _ 177� 2� الذر
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6. مثنوی شمس الضحی
حماسه دینی شیعه که در فضائل و معجزات ائمۀ طاهرین علیهم السالم در چهادره لمعه 

سروده شده است� آغاز این مثنوی چنین است:

ا�ن سح� ط�ا�ن �ب ام�ت �ن ه �ن ـــــــا�نای �ب ا�حب ـــهۀ  ما�ی داده  �ا  طــــ�ت  �ن

فقیر تاریخ این مثنوی را اینگونه گفته است:

وم طن م�ن ُد�  �ن  کا�ی ال�مد  ده موسومهلل  �ی سش مس الصن ه سش که �ب

ــــد �ی
آ
ــــــو د� ا ـــــام او �چ ـــــه ا�ن �ن �یدسا�ی

آ
هــــــو� ا ــــــــ�ن د� طن ا��ی ســـــــــال �ت

که 1173 می باشد�

کتابخانۀ خدا بخش )پتنه( به شماره 653 و نسخه دیگر در  دو نسخه از این مثنوی در 

کتابخانۀ عمدة العلماء موالنا سید کلب حسین )لکهنو( و نسخه دیگر در مرکز احیاء میراث 

کتابت شده، موجود است�)1( استاد فرزانه دکتر  اسالمی )قم( به شماره 1494که در 273 برگ 

علیرضا قزوه مشغول تصحیح این اثر گرانقدر فقیر هستند�  

7. مثنوی واقعۀ جانسوز کربال
این مثنوی   دربارۀ بزرگ ترین حماسۀ تاریخ انسانیت با این بیت آغاز می شود:

ها�ن �ب د�  مح�م  ماه  ا�ن  ا�ن  ا�ن�ب �ت دوس�ت �ب د دا�ن مص�ی ه سش ا�ن �ت

و در نسخۀ کلیات لندن و رامپور موجود است�

8. مثنوی در تعریف دولتخانۀ نواب امیر االمراء سعادت بهادر
این مثنوی در مدح قصر برهان الملک نواب سعادت خان نیشابوری سروده شده� فقیر 

در تمام زندگی خویش به سبب مال و دریافتن صالت کسی را مدح نکرده اّما نواب موصوف 

چون سید و شیعه راسخ االعتقاد بوده از این جهت او را مدح می نماید، چنانکه از این ابیات 

پیداست:

1� فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسالمی ج 4 ص 345�



رجم الشیاطین L

اه وک�ت و �ب �ی ک�ن کمال سش ماهام�ی  � �ب مه  �ی �ن دسش  ل�ن �ب �ت  �ن �ب ده  �ن

او ــــــهۀ  �ن �ی �ئ
آ
ا وهــــــــ�  �ب ـــــــاد�ت  اوس�ی ـــــهۀ  �ن س�ی اد  �ن ـــــه  ا�ن �ن ــــــ�ت  مح�بّ

�ن اس�ت دم د� �اه د�ی ا�ب�ت �ت �ن �ش
آ
اس�تا�ن ا �ن  �ی م�ن الموئ  � ام�ی د  �ن ��ن �ن که 

این مثنوی در کلیات فقیر که در کتابخانۀ خدا بخش پتنه است موجود می باشد�)1(

9. قصیده مصنوع 
که دارای صد بیت و با استفاده از شصت صنعت  در مدح امیر المؤمنین علیه السالم 

لفظی و معنوی به تقلید از قصائد سنایی و خاقانی سرودۀ سال 1164 که از »باران فضل« ظاهر 

می شود� آغاز این قصیده چنین است: 

ا� �ی و�ن م�ن ک�ن  �ن �ن �ب گا��ی د �ن گا�سش ده اس�ت �ن گ د�ی �ن ��ن ا�ی کس �ب

کالج میگزین الهور ج 6 شماره 1 و 2  این قصیده توسط دکتر عارف نوشاهی در اورینتل 

شماره مسلسل 335 _ 336 از صفحه 53 الی 68 در سال 1986 میالدی تصحیح و چاپ 

شده است�)2( 

1� آئینه میراث، ش 40، ویژه نامه شبه قاره )1( ص371�

2� کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره، ج 2، ص 1432، رقم: 6103�
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رجم الشیاطین در دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السالم در نثر ساده به غایت مختصر و 

کشور  دارای عبارت های شیوا و دلنشین و استدالل های محکم دوران قرن دوازده هجری در 

هندوستان به معرض تحریر آمده است� منشأ تألیف آن نقد و رّد کتاب کشف الغطاء تألیف 

ص به عزت )م 1088( می باشد� 
ّ
عبد العزیز اکبرآبادی متخل

اگر چه صاحب رجم الشیاطین در مقدمۀ این رساله اسم اکبرآبادی را آورده است، اّما در 

کتاب وی را ذکر نکرده؛ چون اکبرآبادی مؤلف چند تن از رسائل می باشد،  عین حال عنوان 

کدام رسالۀ  که رجم الشیاطین در واکنش  کار برای ما مشخص نبود  بدین سبب در ابتدای 

وی نوشته شده است؟ اّما بعد از دست یافتن به حق الیقین شرح کشف الغطاء _ که بر سبیل 

ص به رسا )م 1124()1( است _ 
ّ
گرد او ایزد بخش صدیقی دهلوی متخل قوله قوله نگاشتۀ شا

معلوم شد که رجم الشیاطین رد بر همان کشف الغطاء می باشد� 

آن در  و مؤلف  نوشته شده است  بیان اصول اهل سّنت  الغطاء در حقیقت در  کشف 

که فقیر فقط  ضمن بحث های مختلف بر بعضی از عقائد شیعی نیز اشکاالتی وارد نموده 

کشف الغطاء به دست ما  متّکفل جواب آنها شده است� با وجود تالش بسیار نسخه ای از 

کشــف الغطــاء اســت� عبــد الحــی  گردان صاحــب  ــه رســا )م 1124( از شــا ــص ب
ّ
1� ایــزد بخــش صدیقــی دهلــوی متخل

کشــف الغطاء می نویســد:  ی بر  ی )م 1341( ترجمه او را در نزهۀ الخواطر آورده اســت� او   دربارۀ شــرح و حســنی ندو
ــاء في  ــز املذکــور في فــن الــکالم، فــرغ مــن تصنیفــه یــوم الثالث ی ــه شــرح بســیط عــیل کشــف الغطــاء للشــیخ عبــد العز »ل
 �»  العشــرة األخیــرة مــن مجــادي األویل ســنة تســع وتســعین وألــف وذالــک الشــرح یســمی حبــق الیقــین وهــو بالفــارسي

)نزهۀ الخواطر، ج 6، ص 702(�
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کستان )اسالم آباد( در مجموعه ای به رقم )اسالم  ی پا
ّ
نیامد� فقط یک نسخۀ آن در آرشیو مل

که شامل یازده رسائل  101( شناسائی شده است، ولی آن هم ناقص می باشد� این مجموعه 

مختلف می باشد، هفتمین آنها کشف الغطاء است� مفهرس آن را چنین معرفی نموده:

کشف الغطاء
مؤلف: عبد العزیز اکبرآبادی 

در اثبات خالفت صدیق اکبر )رض(
آغاز: بتواتر رسیده که در دعوی آن حضرت بوقوع آمده است�

ین  املتأخر الغطاء من مصنفات قدوة  کشف  الدقیقة  یفة  الشر الرسالة  ترقیمه: »متت 

کبر آبادي قّدس سره« یز ا موالنا شیخنا عبد العز

رساله 8 سطر بیشتر نیست�)1( 

 از این جهت نصوصی که در رجم الشیاطین از کشف الغطاء نقل شده است، نتوانستیم 

با اصل نسخۀ آن مقابله کنیم�

کنون اسمی از رجم الشیاطین _ که تألیف فقیر  قبل از این در پیشگفتار یادآور شدیم که تا

باشد _ در فهارس و تذکره ها به میان نیامده� اّما نسخه ای از این رساله در کتابخانه رضا رامپور 

محفوظ مانده که انجامۀ آن چنین ذکر شده است:

ص بفقیر 
ّ
 »قد متت الرسالة املسماة برجم الشیاطین من ]الـ[سّید مشس الدین املتخل

 کذا مسعُت«.
ً
الدهلوي وطنا

که این رساله  گفت  گر چه مشخص نیست، اّما از قرائن می توان  تاریخ تألیف این رساله 
که وطن  کبر آباد نموده  1176 به بعد نگاشته شده است� فقیر در سال 1176 سفری به شهر ا
کشف الغطاء  کشف الغطاء است� به احتمال زیاد وی در همانجا   دربارۀ  و زادگاه صاحب 

مّطلع گشته و رجم الشیاطین را در نقض آن نوشته باشد� 

اساتذۀ  از  اکبرآبادی  العزیز  »عبد  عنوان  به  را  الغطاء  کشف  مؤلف  خود  مقدمۀ  در  فقیر 

کستان، اسالم آباد، ص 27 _ 28� 1� فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پا
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سلطنت  پادشاهان  دو  بین  است  تمییز  »ماضی«  لفظ  می نماید�  معرفی  ماضی«  عالمگیر 

مغلیه هند؛ اورنگ زیب عالمگیر )حک: 1068 _ 1118( و عزیز الدین )حک:1167 _ 1173( 

که به عنوان عالمگیر ثانی بر تخت نشست�)1( این نشانگر آنست که قطعًا این رساله یا در عهد 

عالمگیر ثانی نوشته شده یا بعد از آن و اال نیازی به تمییز نبود�

مؤلف در مقدمه تصریح نموده که چون اکبرآبادی اعتراضات را به صورت مختصر مطرح 

کتاب همان روش  می نماید، ما نیز بر اختصار بسنده می کنیم� روش مؤلف در نگارش این 

قدیمی است که اّول نص اعتراض طرف مقابل را حرف به حرف نقل می کند، سپس به جواب 

گاه قول او را در جواب خویش تقطیع کرده پاسخ می دهد�  آن می پردازد و 

ئم به خالف روش اهل علم لکهنو به جواب ها  قابل ذکر است که مؤلف مؤّدبانه با لحنی مال
طرف  نگارش  طرز  گر  ا البته  می برند،  کار  به  سخت  لهجۀ  نسبتًا  لکهنو  علمای  می پردازد� 
گاه در  مقابل هم چنین بوده باشد� با وجودی که برخی از علمای اهل سّنت اهل دهلی هیچ 
نگارشات خودشان نسبت به شیعیان ادب را رعایت نکرده اند، اّما شیعیان دهلی التفاتی به 
این یاوه سرائی ها نمی کردند و در جواب ها ادب و اخالق را حتی المقدور در نظر می گرفتند� 
که آنها  کالمیه دهلی رعایت شده است؛ زیرا  که این شیوه فقط در مکتب  به نظر می رسد 
ی و روابط تاّم با علماء و ادیبان اهل سنت داشته اند� این امر آنها را وا می داشت تا 

ّ
اختالط کل

به موضوعات حساس نپردازند� 

نسخه های مورد استفاده
این کتاب بر پایه سه نسخه تحقیق شده است که عبارتند از:

1. نسخۀ کتابخانۀ رضا رامپور شمارۀ 437 ج که به خط نستعلیق در 36 برگ کتابت 

کــه عبارتنــد از: )1( اورنــگ زیــب  1� فقیــر دهلــوی شــاهد ســیزده تــن از حکومــت پادشــاهان سلســله مغولیــه هنــد می باشــد 
عالمگیــر )حــک: 1068 _ 1118( )2( محمــد معّظــم شــاه عالــم بهــادر )حــک: 1118 _ 1123( )3( معــز الدیــن جهانــدار 
شــاه )حــک: 1124( )4( فــرخ ســیر )1124 _ 1131( )5( محمــد شــاه رفیــع الدرجــات )حــک: 1131( )6( رفیــع الدولــه شــاه 
جهــان ثانــی )حــک: 1131( )7( محمــد شــاه روشــن اختــر )حــک: 1131 _ 1132( )8( ابراهیــم شــاه )1132 _ 1133( )9( 
محمــد شــاه روشــن اختــر )1133 _ 1161( )10( احمــد شــاه )حــک: 1161 _ 1167( )11( عزیــز الدیــن عالمگیــر ثانــی )1167 

_ 1173( )12( محــی الملــة شــاهجهان ســوم )حــک: 1173( )13( شــاه عالــم ثانــی )حــک: 1173 _ 1229(�
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شده است و هر برگ دارای 9 سطر می باشد� در اّول صفحۀ آن مهر »کتب خانه وقف 

مدرسه احمدیه 1323« به چشم می خورد� چند برگ از این نسخه دارای حواشی است 

که توّسط شخصی نا معلوم از اهل سّنت افزوده شده که البته کوشش او این بوده که به 

که رّد  پاسخ حرفهای مؤلف بپردازد� سپس همین نسخه به دست فردی مؤمن افتاده 

سخنان او نیز در حاشیه نوشته است� شاید منشأ معرفی این نسخه در نسخه های که 

به عنوان رد عقیدۀ شیعه نگاشته شده، از همین جهت بوده است� چون اهمیت این 

حواشی چندان مهم به نظر نیامد از اثبات آن اعراض نمودیم� این نسخه اضافاتی دارد 

که در متون دیگر نسخه های رجم الشیاطین نیامده است� ویژگی دیگری این نسخه 

تصریح نام کتاب و مؤلف است که در انجامه چنین آمده است:
ص بفقیر 

ّ
»قد متت الرسالة املسماة برجم الشیاطین من ]الـ[ـسید مشس الدین املتخل

 کذا مسعُت«
ً
الدهلوي وطنا

این نسخه را با رمز »ا« یاد می کنیم�

2. نسخۀ یکی از کتابخانه های شخصی هند که تصویر آن در کتابخانۀ دیجیتال مرکز 

احیاء آثار برصغیر )قم( شمارۀ 153 خ محفوظ می باشد� این نسخه در 13 برگ و هر 

کتابت شده است و غالبًا اقدم نسخ  برگ دارای 16 سطر در خط شکسته نستعلیق 

گرفت� بر اندرون جلد آن یکی از دانشمندان  که مورد استفاده قرار  این رساله است 

معاصر »رّد تحفه اثنا عشریه« نوشته که بال شبه اشتباه می باشد� و سبب آن شاید هم 

نام بودن عبد العزیز اکبرآبادی صاحب کشف الغطاء و عبد العزیز صاحب تحفۀ اثنا 

عشریه است� اگر چه این نسخه دارای تاریخ کتابت می باشد، ولی متأسفانه به خاطر 

کرم خوردگی از بین رفته و آنچه که این حقیر توانست قرائت کند: »شب پنجشنبه هزار 

و صد و اندی« باید باشد� این نسخه را با نشان »ب« ذکر می کنیم� 

کتابشناسی  مؤّسسۀ  در  آن  تصویر  که  )لکهنو(  العلماء  ممتاز  کتابخانۀ  نسخۀ   .3

گرفت� این نسخه در ضمن  شیعه )قم( موجود است و مورد استفاده اینجانب قرار 

مجموعه ای قرار دارد که با چند تن از رسائل دیگر صحافی شده است� این دستنوشت 
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کتابت شده و دارای 17 صفحه می باشد� هر صفحه 14 سطر دارد  به خط نستعلیق 

که  گرفته� به جای عنوان  که از صفحۀ 492 تا 510 در این مجموعه آخرین رساله قرار 

در شنگرف مکتوب است، این عبارت آمده:
»رساله در رّد اقوال نواصب لعنة اهلل علهیم أمجعین و در اثبات حّق امیر املؤمنین عیل 

صلوات اهلل وسالمه علیه وآله« 

متأسفانه آخرین صفحات این نسخه ضائع شده است و همچنین تصویر صفحۀ 

502 و 503 نیز مفقود می باشد� این نسخه را با رمز »ت« می آوریم�

روش تحقیق
گذرانده  که مراحل زیر را   متن حاضر از سه نسخۀ مذکور به شیوۀ تلفیق ارائه داده شده 

است:

1. مقابله بین هر سه نسخه و ضبط اختالفات آنها در هامش� و آنچه که غلط واضح بوده 

ئی آن را ثبت نکرده ایم� چه از لحاظ معنوی و چه از نظر امال

در  مختلف  منابع  از  که  عباراتی  مقابلۀ  و  شریفه  احادیث  و  کریمه  آیات  استخراج   .2

که در نقل اقوال  کلماتی  متن ذکر شده است با اصول و ضبط آدرس آنها� عباراتی یا 

که در هامش به رمز »م« ذکر  گرفته است، افزودۀ از منابع آنها می باشد  ب قرار 
ّ

بین قال

گر از اینجانب در نص مؤلف چیزی افزوده شده، آن هم در بین  می کنیم� همچنین ا

ب قرار گرفته است که بسیار اندک می باشد�
ّ

قال

3. با توّجه به موضوع، هر متن تقاضای خودش را دارد و از آنجا که بعضی از استدالل های 

کتابهای معتبر  مؤلف نیاز به اثبات و توثیق داشت، آنها را به آدرس های مناسب از 

که نیاز به توضیح و وضاحت  اهل سّنت ارجاع داده ایم� همچنین در برخی از موارد 

داشت، این نیاز را در حاشیه ها بر طرف ساختیم�

4. تغییر رسم الخّط از موارد دیگریست که توّسط ما انجام گرفت� اگر چه برخی از محققین 

زبان فارسی بر آن هستند که رسم الخّط نباید تغییر داده شود، ولی به گمان این حقیر 
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حساب هر متن از همدیگر جداست� از این جهت در برخی از موارد تغییر رسم الخّط 

که اهل هند از آن استکراه دارند� آنها به همان صورت  کلماتی  گرفت اال در  صورت 

ضبط شده که در بین اهل هند رایج هستند�

کوشش ناچیز در درگاه خداوند تبارک و تعالی و محمد و آل محمد صلوات  که این  ُامید 

اهلل علیهم أجمعین به دیدۀ قبول تلّقی شود، إن شاء اهلل�



LIXنمونۀ نسخه ها

برگ اتگ از نسخه »ا«

نمونۀ نسخه  ها
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برگ آخر از نسخه »ا«



LXIنمونۀ نسخه ها

برگ اتگ از نسخه »ب«

نمونۀ نسخه  ها
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برگ آخر از نسخه »ب«



LXIII نمونۀ نسخه ها

برگ اتگ از نسخه »ت«

نمونۀ نسخه  ها
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برگ آخر از نسخه »ت«
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م �بسم اهلل ال��م�ن ال���ی

احلمد ملجيء احلّق وُمزهق الباطل، والصالة عیل حمّمد رسوله الکامل الفاضل، وأهل بیته 

.)1( 
ً
م تسلیما

ّ
واد البازل وسل سّیما عیل وصّیه اإلمام العادل، والشجاع الباسل، واحلج

ص 
ّ
و بعد، بر مرآت ضمیر فیض پذیر طالبان راۀ)2( ُهدی الیح باد که شیخ عبد العزیز متخل

که از استاتذۀ)3( عالمگیر ماضی)4( بوده _ ورقی چند در رّد مذهب امامیه چون نامۀ  به عزت _ 

اعمال خویش سیاه نموده و مهمالت و اباطیل خود را به لباسی جلوه گر ساخته که کوته نظراِن 

عالِم ادراک را از راه می برد و متعّطشان ُزالل تحقیق را فریب سراب می دهد� 

نظر  را در  فریبش  اّما چون حرف های عام  آن مزخرفات در خور جواب نیست،  اگر چه 

ضعفاء وقعی بوده، ضاللت و غوایِت او در این جماعت سرایت می نمود؛ لهذا به التماس 

کلمۀ چند)5( در وانمودن ُبطالن اقواِل سراپا  بعضی از اخوان _ وّفقهم اهلل تعالی لمرضاته _ این 

گزارش می یابد)6(� و چون مصّنف مذبور بنای رساله را بر غایت)7( ایجاز )و  ضالل او سمت 

1� ا: )تسلیما( ندارد�

2� ا: )راه( ندارد�

3� ا: )استادان( به جای )اساتذه(

گذشت� 4� ا: )بادشاه( به جای )ماضی(، در مقدمه توضیح لفظ »ماضی« 

کلمه( 5� ا _ ت: )این چند 

6� ا: )یافت( به جای )می یابد(

7� ا: )کمال( به جای )غایت( 

دیباجه
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اختصار()1( گذاشته، در جواب آن)2( نیز به اطناب )و تطویل()3( نپرداختیم� 

که مصداق  کالم مزّوِر او _  که ضعفای طلبۀ )راه()5( حق را  و منظور از این تحریر آن است)4( 
ک  �نُ َماًء< )6( تواند بود _ در بادیۀ ضاللت و هاویۀ غوایت، سرگردان و هال

آ
ْما

ُه الطنَّ ْ�َس�بُ َ َ�هتٍ �ی �ی �تِ َسَ�ا�بٍ �بِ
َ
>ک

نسازد )و بس()7(� و این)8( فقیر را سرمایۀ نجات ُاخروی گردد)9(� وباهلل التوفیق وعلیه الّتکالن�

قوله:
گر واقع شده باشد در روز غدیر نّص متواتر جلی در شأن حضرت)10( مرتضی علی و اهل  »ا
تواتر با وجود شّدت دواعی اظهار بر اخفاِء حق محسوس متفق شده باشند و اتفاق کرده باشند 
که شک در او راه نیافته )و از او()12( در  بر منشأ ارتداد _ العیاذ باهلل)11(_ مگر قلیلی؛ مثل مقداد 
کره و تقیه به وقوع آمده، چنانچه مذهب امامیه است� و در  بیعت جناب صدیق انکار و 
معتبرات ایشان)13( همچو کلینی)14( و غیر آن از اعاظم اهل بیت مروی است؛ ثبوت نبّوت بعد 
که اتفاق  گروهی  که به اجماع مرکب موقوف است بر تواتر؛ یعنی خبر دادن  حضرت رسالت 

آنها بر کذب ممکن نبود صورت نبندد، به دو وجه: 

که اخفای نّص به آنها منسوب  که نقل معجزات از همین جماعت  اّتگ: آنکه می تواند بود 

1� از »ا«

2� ب: )آن( ندراد�

3� از »ا«

4� ا: )و منظور از تسطیر این صفایح غیر از این نیست(

5� از »ا«

6� النور )24( 39�

7� از »ا«

8� ب: )این( ندارد�

9� ب: )باشد( به جای )گردد(

10� ا: )حضرت( ندارد�

11� ا: )العیاذ باهلل( ندارد و در »ب«: اینجا بیاض است�

12� ب: اینجا بیاض است�

13� ا: )اینان( به جای )ایشان(

14� کذا�
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کتب فریقین  که حکایت اعجاز از  کسی  شده، به فعل آمده باشد؛ )چنانچه ظاهر است بر 

که اتفاق بر اخفای حق محسوس در وقت تعیین خالفت به امید  کسانی  کرده و از  استفاده 

ریاست منسلک به فعل آمده باشد()1(، توافق بر خالف حق محسوس هنگام دعوی بعثت به 

توقع تحصیل مملکت هر چند از قلیلی به انکار و کره و تقیه بود، چرا ممتنع باشد؟ 

دوم: آنکه)2( رفع وثوق از یک قسم تواتر مانع حّجّیت سایر اقسام تواتر تواند بود� و جز دو سه 

که تقیه بر آنها مجّوز است؛ مانند مقداد افاده یقین نکند� در این صورت دعوت حضرت  فرد 

که تا قیاِم قیامت حّجت خدا بر خلق است، بر غیر صحابه حّجت نباشد� و  خاتم االنبیاء 

این ازمنه را تا روز محشر حکم زمان فترت و حال اّیام جاهلیت بود� و در این اوقات حکمی از 

کافر الزم نباشد� و در این ازمان تعظیم ائمۀ اثنا عشر که عصمت  احکام شرع بر هیچ مسلم و 

ایشان بر تقدیر ثبوت فرع ثبوت نبّوت است، بر کسی از اقالیم سبعه واجب نبود«�

أقوگ
از معتقدات شیعه  نّص غدیر  اخفای  و  ارتداد  بر منشأ  اتفاق جمیع صحابه  که  حاشا 

بوده باشد، بل محبت داشتن به خواص صحابه از جملۀ عقائد شیعه است؛ چنانچه شیخ 

صدوق محّمد بن بابویه قمی _ رحمه اهلل)3( _ در کتاب عیون أخبار الرضا ]علیه السالم[ حدیث 

طوالنی مشتمل بر عقائد محض)4( اسالم و شرائع دین از حضرت امام علی بن موسی الرضا _ 

علیهما السالم _ روایت کرده� از آن جمله این عبارت است:

ـــروا ومل  ـــن مضـــوا عـــیل مهنـــاج نبهّیـــم، ومل یغی ـــر املؤمنـــین علیه الســـالم والذی ـــة ألمی »والوالی

 یبدلـــوا مثـــل: ســـلمان الفـــارسي وأبي ذر الغفـــاري واملقـــداد بـــن األســـود)5( وعّمـــار بـــن یاســـر 

وحذیفـــة الیمـــاني وأبي اهلیـــم بـــن التهیـــان وســـهل بـــن ُحنیـــف وعبـــادة بـــن الصامـــت وأبي 

1� ا: ندارد�

2� ا: )آنکه( ندارد�

3� ا: )رحمه اهلل( ندارد�

4� ا: )محضه( به جای )محض(

5� در نسخ: )أسود( بدون الف و الم آمده است�

عقیـــــــدۀ شـــــیعه 
دربـــــــارۀ اصحاب 
ــول اهلل؟ص؟ رســـــ
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ـــدري، وأمثاهلـــم  میـــة بـــن الثابـــت ذي الشـــهادتین وأبي ســـعید احلن أیـــوب األنصـــاري وخز
رضي اهلل عهنـــم«.)1(

اإلسالم  حمض  »أن  قوِله:  عیل  عطٌف  آخره)2(،  إیل  »والوالیة«  علیه السالم:  )وقوله 
 اهلل«)3(()4(

ّ
شهادة أن ال إله إال

_ داللت می کند  واقع شده()5(  این حدیث  _ )که در  »وأمثالهم«  که لفظ  نماند  پوشیده 

که تغّیر و تبّدل)7( در عقیدۀ آنها راه نیافته )بوده()8(� و  که جمعی )کثیر()6( از صحابه بوده اند 

چون ذکر اسامی همۀ)9( آنها)10( مورث تطویل بود، جناب امام رضا _ علیه السالم _ به این لفظ 

اختصار فرموده اند)11(� 

ی اهلل علیه وآله _ رحلت فرمود، عّباس و ابو 
ّ
که چون رسول _ صل )و در نهج البالغه آمده 

سفیان بن حرب با امیر المؤمنین علی _ علیه السالم _ خواستند که بیعت کنند� حضرت امیر 

در جواب ایشان این عبارت فرمود:

إن أسکت تقولوا َجِزَع من املوت، ههیات  لک، و
ُ

»فإن أقبل)12( تقولوا)13( َحَرَص عیل امل
ُت  ، واهلل البن أبي طالب آنس باملوت من الطفل بَثدِي أّمه. َبِل اْنَدحَمجْ ا والیتي َتّیَ

َّ
بعد الل

1� عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص 134�

2� ب: به صورت مختصر )إلخ( آمده است�

که در آغاز این حدیث شریف آمده است� ر�ک: عیون أخبار الرضا علیه السالم ج 2 ص 129�  3� عبارتی 

4� ا: ندارد 

5� از »ب« 

6� از »ب«

7� ب_ ت: )تبدلی( به جای )تبّدل( 

8� از »ب«

9� ا: )همه( ندارد�

10� ب: )آنها( ندارد� 

11� ا: )فرموده(

12� م: )أقل( به جای )أقبل(

13� م: )یقولوا( به جای )تقولوا(
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عـــیل مکنـــون علـــم لـــو ُبحـــُت بـــه الضطربـــم اضطـــراب األرشـــیة في الطـــوّي البعیـــدة« .)1( 
انهتی(.)2( )3(

گونه)4( شکی در دل بعضی از اینها عارض شده بود، فی الواقع این خبر در  که یک  و این 

که موجب  یکی از روایات اهل بیت _ علیهم السالم _ آمده است)5(� اّما این شک نه شکی بود 

که مؤمن غیر معصوم را از آن به جز)6( توبه و  گردد، بل از قبیل خطرات شیطانی است  ارتداد 

استعاذه چاره ]ای[ نیست� 

1� نهج البالغة، ص 8، خطبه: 5� )چاپ عکسی(

2� از »ا«

گــو میــان امیــر المؤمنیــن علیه الســالم و عّبــاس رضــي اهلل تعالــی عنــه و ابــو ســفیان  گفــت و  گویــا مؤلــف بــا نقــل ایــن   �3
کنــد بــه اینکــه تنهــا شــیعیان مخالــف خالفــت ابــی بکــر نیســتند، بلکــه بســیاری از صحابــه نیــز  می خواهــد اشــاره 
بــا شــیعیان در ایــن موضــوع هــم عقیــده بودنــد و آنهــا می خواســتند بــه جــای ابــو بکــر بــا امیــر المؤمنیــن علیه الســالم 
ــف 

ّ
ل . قــال: وتن

ً
بیعــت نماینــد چنانکــه ابــن اثیــر )م 630( می گویــد: »فقالــت األنصــار أو بعــض األنصــار: ال نبایــع إال علیــا

. فقــال عمــر: خــذوا ســیفه  ّ ــع عــیلي  حــیت ُیبای
ً
بیــر: ال أغمــد ســیفا بیــر وطلحــة عــن البیعــة وقــال الز عــیلي وبنــو هاشــم والز

کــه  یــخ، ج 2، ص 325(� ایــن بیــان ابــن اثیــر  بــوا بــه احلجــر، مث أتاهــم عمــر فأخذهــم للبیعــة«� )الکامــل فــي التار واضر
ــف انصــار و بنــی هاشــم و دیگــر ســران صحابــه از بیعــت 

ّ
از فحــول مورخیــن اهــل ســّنت اســت، نــه فقــط بیانگــر تخل

گویی هــای اهــل ســقیفه نیــز پــرده بــر مــی دارد�  ابــی بکــر اســت، بلکــه از تشــّدد و زور 
ســپس ابــن اثیــر می گویــد: »ملــا اجتمــع النــاس عــیل بیعــة أبي بکــر أقبــل أبــو ســفیان وهــو یقــول: إني ألرى عجاجــة ال یطفهئــا 
ّ والعّبــاس؟ مــا بــال هــذا األمــر  إال دم یــا آل عبــد منــاف: فــمی أبــو بکــر مــن أمورکــم؟ أیــن املســتضعفان؟ أیــن األذالن؟ عــیلي
 ّ : أبســط یــدك أبایعــك، فــواهلل لــ�ن شــئت ألمألهنــا علیــه خیــاَل ورجــال فــأب عــیلي ّ یــش؟ مث قــال لعــیلي في أقــِل حــّي مــن قر
 ال حاجــة 

ً
إنــك واهلل طاملــا بغیــَت لالســالم شــّرا ّ وقــال: واهلل إنــك مــا أردَت هبــذا إال الفتنــة و علیه الســالم... فزجــره عــیلي

لنــا في نصیحتك«�)مصــدر ســابق(� همچنیــن جنــاب عبــاس عمــوی پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم می خواســت 
گفــت: »یــا ابــن أخــي هلــم أبایعــك فــال  کنــد چنانکــه او را مخاطــب ســاخت و  بــه امیــر المؤمنیــن علیه الســالم بیعــت 
کــه  یــخ ابــن خلــدون، ج 3، ص 173( ولــی بــا وجــودی  تلــف علیــك اثنــان« )مــروج الذهــب، ج 3، ص 236؛ تار ين
ــا او بیعــت  ــه دامــن امیــر المؤمنیــن علیه الســالم شــدند و می خواســتند ب موالفیــن و عــده ای از مخالفیــن نیــز دســت ب
کننــد، لیکــن بــه خاطــر خــوف فتنــه و رخنــه در ُامــت اســالمی، او ایــن امــر را قبــول نفرمــود تــا امثــال ابــو ســفیان از ایــن 
موقعیــت اســتفاده نکننــد� از اینجاســت کــه بــه ابــو ســفیان فرمــود: بــه خــدا قســم تــو از ایــن بیعــت جــز فتنــه نمی خواهی� 
کینــۀ وی نســبت بــه اســالم واقــف بــود و حفاظــت بیضــۀ اســالم بــرای  چــون امیــر المؤمنیــن علیه الســالم از نیــت شــوم و 

کــه حــق خویــش را بــا شمشــیر می ســتاند�           شــخصی چــون امیــر المؤمنیــن علیه الســالم مهــم تــر از آن بــود 

گونه( 4� ا _ ت: )یک نوع( به جای )یک 

5� ب: )است( ندارد�

6� ا: )به غیر از توبه( به جای )به جز توبه(
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و اگر شک مذکور)1( از اینها زائل نشده بود، محبت شان)2( از جملۀ عقائد شیعه نمی شد و 
مورد مدح و ثناء از ائمه اهل بیت _ علیهم السالم _ نمی گردیدند� 

اّما صورت انعقاد بیعت و)3( خالفت ابو بکر به نحوی که در کتب امامیه مرقوم)4( است)5(، 
که تهمت ارتداد جمیع صحابه بر عقائد  مجملی از آن )در این مقام شرح دهم تا معلوم شود 

شیعه افترای محض است� 

کس از مهاجرین مثل ابو بکر و عمر)7( و ابو عبیده جّراح  که اّول چند  و آن()6( این است 
علیه  صلی اهلل   _ پیغمبر  مطّهر  جسد  امثالهم  و  وقاص)8(  ابی  بن  سعد  و  ولید  بن  خالد  و 
از  بعد  و  رفتند)10(  بنی ساعده  رفقای خود()9( در سقیفه  و  اعوان  )با  گذاشته  را   _  وآله وسلم 

1� ا: )مذبور( به جای )مذکور(

2� ا: )محبت اینها( به جای )محبت شان(

3� ا: )بیعت و( ندارد�

4� ا: )مسطور( به جای )مرقوم(

کــه آنچــه جمهــور امامیــه _ رضــوان اهلل تعالــی علیهــم أجمعیــن _ در بــاب صــورت انعقــاد بیعــت و  5� در خــالل حاشــیه ها خواهیــد دیــد 

کتابهــای خــود درج نموده انــد�  کابــر اهــل ســّنت نیــز در  کــه ا کرده انــد، موافــق روایاتــی اســت  خالفــت ابــو بکــر روایــت 

6� ا: ندارد�

ثه( به جای )ابو بکر و عمر( 7� ا: )خلفای ثال

8� ا: )عبد الرحمن و طلحه و زبیر( به جای )سعد بن ابی وقاص(

9� از »ا« 

گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم  کــه از روایــات بــر می آیــد اشــخاصی انگشــت شــمار در تجهیــز و تکفیــن پیامبــر  10� آنچــه 
کــه عبــارت بودنــد از: امیــر المؤمنیــن علــی بــن ابــی طالــب علیهمــا الســالم، عّبــاس بــن عبــد المّطلــب  شــرکت داشــتند 
کــردۀ  ــی اهلل علیــه وآلــه وســلم و صالــح ُشــقران آزاد 

ّ
رضــي اهلل عنهمــا، فضــل و ُقَثــم فرزنــدان عّبــاس عمــوی پیامبــر صل

یــد� )کتــاب الطبقــات الکبیــر البــن ســعد، ج 2، ص 243( بدیــن ســان  پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم و اســامه بــن ز
کــرده بــه طــرف ســقیفه بنــی ســاعده شــتافتند� از ابــو ذؤیــب  صحابــه جنــازه حضــرت صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم را رهــا 
گفــت: »قدمــُت املدینــة وألهلهــا ضجیــج بالبــکاء کضجیــج احلجیــج إذا أهلــوا باإلحــرام.  کــه  هذلــی روایــت شــده اســت 
. فأتیــُت بیــَت رســول اهلل 

ً
فقلــُت: مــه؟ فقیــل: قبــض رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم. فجئــُت إیل املســجد فوجدُتــه خالیــا

: هــم في ســقیفة بــني ســاعدة صــاروا   وقــد خــال بــه أهلــه؛ فقلــت: أیــن النــاس؟ فقیــل یلي
ً
ــا صــیل اهلل علیــه وســلم فأصبتــه مرتج

یــش، ورأیــت األنصار   ومجاعــة مــن قر
ً
ــّراح وســاملا إیل األنصــار فجئــت إیل الســقیفة فأصبــت أبــا بکــر وعمــر وأبــا عبیــدة بــن احلج

فهیــم ســعد بــن عبــادة ومعهــم شــعراؤهم حســان بــن ثابــت وکعــب ومــأل مهنــم«� )تاریــخ مدینــة دمشــق، ج 17، ص 55(� 
گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم را  کوفــی )م 235( عــدم حضــور ابــو بکــر و عمــر در تدفیــن پیامبــر  ابــن ابــی شــیبه 
کانــا في األنصــار فدفــن قبــل أن  اینگونــه روایــت می کنــد: »أن أبــا بکــر وعمــر مل یشــهدا دفــن النــ�ي صــیل اهلل علیــه وســلم 

ماجـــرای سقیفه 
و چگونگی بیعت 

با ابوبکر
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تردید)1( بسیار خالفت را بر ابو بکر مقرر ساختند)2(� و تا چند روز در فکِر انعقاد بیعت به نحوی 

ی اهلل علیه وآله وسلم _ اصاًل 
ّ
که از تجهیز و تکفین پیغمبر)3( _ صل سرگرم و مستغرق بودند 

خبر نداشتند�)4( و ضعفاء را به عنف)5( و اقویا را به تطمیع)6( و استمالت در دام بیعت)7( 

ــادی در  ی ــات ز ــت و روای ــالم اس ــخ اس ی ــهور تار ــای مش ــه از قصه ه ــن قص ــف، ج 8، ص572(� و ای ــا«� )المصن یرجع
کــه از غایــت اشــتهار احتیاجــی بــه نقــل آنهــا نیســت�   ایــن بــاب از علمــای اهــل ســّنت وارد شــده 

1� ا: )َدل و َبدل( به جای )تردید(، شاید این ترکیب به سبک هندی باشد�

کردند( به جای )خالفت را ابو بکر مقرر ساختند( 2� ا: )به ابو بکر بیعت 

3� ب _ ت: )آن سرور( به جای )پیغمبر(�

ــود، از تدفیــن شــوهرش خبــری  گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم ب کــه زوجــۀ پیامبــر  کنــار حتــی عایشــه  4� صحابــه در 
نداشــت، چنانکــه از خــود او روایــت نقــل شــده اســت: »مــا علمنــا بدفــن رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم حــیت مسعنــا 
بعــاء«� )مســند أحمــد، ج 6، ص 62 و 274؛ المصنــف البــن ابــی شــیبة، ج  صــوت املســاحي مــن آخــر اللیــل لیلــة األر
3، ص 277؛ الســنن الکبــری، ج 3، ص 409؛ عمــدة القــاري، ج 8، ص 121؛ مســند ابــن راهویــه، ج 2، ص 430(� 
ــکان  ــر از نزدی ــد نف ــز چن ــه ج ــت� ب ــده اس ــاء في الســحر« آم ــة الثالث ــر، ج 2، ص 265»لیل ــات الکبی ــاب الطبق کت و در 
کــه  کســپاری آن حضــرت کســی شــریک نبــود� و تأییــد آن از روایاتــی می شــود  پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم در خا
کــه: »قــال ُدفــن رســول اهلل صــیل اهلل علیــه  در ایــن بــاب نقــل شــده اســت� ابــن ســعد )م 230( از زهــری نقــل می کنــد 
وســلم لیــاًل. قــال شــیوخ مــن األنصــار في بــني ُغــم: مسعناصــوت املســاحي آخــر اللیــل لیلــة الثالثــاء«� )کتــاب الطبقــات 

الکبیــر، ج 2، ص 265(�   

ــد: »لقــد خــّوف عمــُر  ــد ایــن معناســت، چنانکــه می گوی کامــاًل مؤّی کــه  کــرده  5� بخــاری )م 256( از عایشــه روایــت نقــل 
کتــاب فضائــل أصحــاب النبــي، ص 734 ح:   فردهــم اهلل بذلــك«� )صحیــح البخــاري 

ً
إن فهیــم لنفاقــا النــاَس و

کــه یــک نمونــه اش شــبیخون و حملــه بــه  3669(� و ایــن تهدیــد نــه فقــط تــا حــد تهدیــد بــود، بلکــه بــه عمــل هــم آمــد 
گردیــد� و ایــن  کــه ســرانجام منجــر بــه شــهادت آن صحابــی جلیــل القــدر  قبیلــۀ مالــک بــن نویــره رضــی اهلل عنــه بــود 

کتــب شــیعه و اهــل ســّنت مالحظــه نمــود�  ــوان در  یــداد را می ت رو

ــو بکــر شــورایی  ــد، اب کــه بیعــت نکردن ــد  ــه خیلی هــا ماندن کــه از نامــوران صحاب کــه دســتگاه خالفــت فهمیــد  ــی  6� زمان
کننــد  کــه عمــر بــن الخطــاب، ابــو عبیــده جــّراح و مغیــره بــن شــعبه از ارکان آن بودنــد، تــا بــا هــم مشــورت  تشــکیل داد 
یــخ خــود ج 2، ص  گرفــت� یعقوبــی در تار کننــد؟ رأی بــر فریفتــن آنهــا قــرار  کــه بیعــت نکردنــد بــا آنــان چــه  کســانی  کــه 
ــراح واملغیــرة بــن شــعبة، فقــال:  طــاب وأبي عبیــدة بــن احلج کــه: »فأرســل أبــو بکــر إیل عمــر بــن احلن 124 _ 125 نقــل می کنــد 
 یکــون لــه ولعقبــه مــن بعــده، 

ً
مــا الــرأي ؟ قالــوا: الــرأي أن تلــى العبــاس بــن عبــد املطلــب، فتجعــل لــه في هــذا األمــر نصیبــا

، إذا مــال معکــم، فانطلــق أبــو بکــر وعمــر وأبــو عبیــدة بــن  فتقطعــون بــه ناحیــة عــیلي بــن أبي طالــب حجــة لکــم عــیل عــیلي
یــد  گفــت: »ولقــد جئنــاك وحنــن نر کــه ابوبکــر بــه او  ــراح واملغیــرة حــیت دخلــوا عــیل العبــاس لیــال«� ســپس می گویــد  احلج
کنــت عــم رســول اهلل«� نیــز ر�ک: اإلمامــة  یکــون ملــن بعــدك مــن عقبــك إذ  ــك، و  یکــون ل

ً
ــا ــر نصیب ــك في هــذا األم أن ل

کرده انــد�     کــه ایــن مطلــب را ذکــر  والسیاســة، ج 1، ص 21 و شــرح نهــج البالغــة، ج 1، ص 220 

7� ا: )بیعت( ندارد�
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فان بیعت نماندند مگر قاطبۀ)2( 
ّ
کثیر با ایشان متفق)1( شدند و از متخل می آوردند، تا آنکه جمعی 

بنی هاشم و گروهی از انصار و معدودی از مهاجرین)3(� و بعد از مرور اّیام آنها نیز برای حفظ نفس 
و عرِض خود تن به بیعت دردادند� اّما بیعت شان محض برای دفع مضرت و تقیه بود� 

که سلمان و ابو ذر و بعضی دیگر از خواص  و در روایات اهل بیت _ علیهم السالم _ آمده 
امیر  جناب  و  کرده اند�  ُحجت  اتمام  بکر  ابو  بر  خالفت  باب  در  مکّرر  انصار  و  مهاجرین 
که اتمام ُحجت بر او نماید� و  المؤمنین)4( _ علیه السالم _ یکی را بعد از دیگری می فرستاد 
از برای بیعت  از آنکه آن حضرت _ علیه السالم _ را عمر و خالد و جمعی دیگر به زور  بعد 
گردن تو را  که:  گفت  کرد؟ عمر  گر من بیعت نکنم چه خواهید  که: ا نزد)5( ابو بکر بردند، فرمود 
 می زنیم)6(� آن گاه آن جناب رو به آسمان کرده خدا را گواه گرفت و بیعت کرد�)7( و تفصیل این

1� ا: )رفیق( به جای )متفق(

2� ا: )قاطبه( ندارد�
کــه بــا  3� ایــن حقیقــت مــورد تأییــد همــۀ مســلمین اســت و مــا در خــالل حاشــیه ها جســته جســته برخــی از مطالــب را _ 

گفتــار مؤلــف مطابقــت داشــته باشــد _ اثبــات می نماییــم، إن شــاء اهلل� 

4� ا_ت: )امیر المؤمنین علی(
5� ا: )پیش( به جای )نزد(

6� ا: )می زنم( به جای )می زنیم(
ــا آن  کــرد، خلیفــه فرمــان جــاری نمــود ت گیــری  کنــاره  ــو بکــر  ــه اب کــه امیــر المؤمنیــن علیه الســالم از بیعــت ب 7� هنگامــی 
یــداد را اینگونــه  حضــرت علیه الســالم را بــه زور بــرای بیعــت پیــش او بیاورنــد� بــالذری )م 279( از ابــن عبــاس ایــن رو
طــاب إیل عــیلي رضي اهلل عهنــم حــین قعــد عــن بیعتــه وقــال: ائتــني بــه بأعنــف  نقــل می کنــد: »بعــث أبــو بکــر عمــر بــن احلن

العنــف. فلمــا أتــاه، جــرى بیهنمــا کالم«� )أنســاب األشــراف، ج 1، ص 587(�
یــه بــه امیــر المؤمنیــن علیه الســالم آمــده اســت: »ومــا مــن هــؤالء إال بغیــت علیــه، وتلــکأت   و در یکــی از نامه هــای معاو
کمــا یســاق الفحــل املخشــوش« )شــرح نهــج البالغــة، ج 15،  قتســار  ــزامئ اال  تســاق حبن

ً
في بیعتــه، حــیت محلــت إلیــه قهــرا

مــل املخشــوش  کمــا ُیقــاد احلج ــاد  کنــت أق ــَت: إني  ص 186(� آن حضــرت علیه الســالم در جــواب او می نویســد: »وقل
حــیت أبایــع، ولعمــر اهلل لقــد أردت أن تــذم مفدحــت، وأن تفضــح فافتضحــت، ومــا عــیل املســلم مــن غضاضــة في أن یکــون 

ّکا في دینــه وال مرتابــا بیقینــه«� )نهــج البالغــة، ص 387 _ 388، نامــه 28(�  مظلومــا مــا مل یکــن شــا
نصــر بــن مزاحــم ِمنقــری )م 212( در وقعــة صفیــن، ص 86 _ 91 و موفــق بــن احمــد مّکــی خوارزمــی )م 568( در 
المناقــب، ص 250 _ 254 و احمــد بــن علــی قلقشــندی )م 821( در صبــح األعشــی، ج 1، ص 273 _ 278 و ابــن 
ــه و جــواب امیــر المؤمنیــن  ی ــه ُاندلســی )م 327( در العقــد الفریــد، ج 4، ص 334 _ 336 اصــل نامــۀ معاو عبــد رّب
کوفــی در الفتــوح، ج 2، ص 560 _ 561 و شــهاب الدیــن  علیه الســالم را نیــز بــا الفــاظ مختلــف آورده انــد� و ابــن اعثــم 
احمــد بــن عبــد الوهــاب نویــری )677 _ 733( در نهایــة األرب، ج 7، ص 233 _ 237 تنهــا جــواب امیــر المؤمنیــن 
گفتگــو  علیه الســالم را بــا الفــاظ مختلــف روایــت کرده انــد� ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی )م 656( دربــاره ایــن نامــه 
ارزنــده ای بــا ابــو جعفــر نقیــب )548 _ 613( دارد، ر�ک: شــرح نهــج البالغــة، ج 15، ص 184 _ 188� و ایــن نامــه 

احتجــــــــــــــــــــــــــــاج 
امیرالمؤمنیــــــــن بر 
خالفت خویش و 
تهدیــــــد کردن او را 

به قتل



11رجم الشیاطین

 وقایع)1( طولی دارد�

 پس با وجود این حال اتفاق جمیع صحابه بر منشأ ارتداد و اخفای نّص غدیر از معتقدات 
شیعه شمردن، محض باطل و افترا است�

گر بعضی از اینها عادل و   )و نزد اهل اصول)2( عدالت در اهل تواتر شرط نیست� پس ا
بعضی از پیرایۀ عدالت عاری و مّتهم به خیانت و اخفای حق در خصوص امری باشند، رفع 
که همه بر آن اّتفاق نمایند، مجال دخل محال است� و این مقدمۀ بی اصل  وثوق را در امری 

را که دست مایۀ)3( ایراد ساخته محض ضالل و اضالل� 

و()4( چون بطالن این مقدمه واضح شد)5( عدم ثبوت نبّوت و توافق سایر اهل تواتر بر خالف 

که متفرع بر آن است)6(، به طریق اولی باطل باشد� و از  حق و رفع وثوق از جمیع اقسام تواتر 
محذوراتی که این )عزیز بی تمیز()7( در آخر دلیل ذکر کرده هیچ کدام الزم نیاید�

که به اتفاق علمای  گوییم   )و بر تقدید تسلیم اتفاق جمیع اهل تواتر بر اخفای نّص غدیر 
کوری از مسلمین مثاًل در یکی از بالد  گر  جمیع ِفَرق، عدالت در تواتر شرط نیست� چنانچه ا
که ماه را دیده اند  گزیند و در بیست و نهم رمضان اهل آن شهر به تواتر خبر دهند  کّفار اقامت 
کور افطار واجب می شود و روزه  که بر آن  و احدی در رؤیت ماه اختالف ننماید، ظاهر است 

حرام، هر چند می داند که اهل آن شهر کافراند� 

اخفای در  فاسدۀ خود  اغراض  بنابر  تواتر  اهل  گر  ا نباشد�  تواتر   پس هرگاه عدالت شرِط 

ــه قتــل  ــد ب ــد و نیــز تهدی ــرده بودن ــرای بیعــت ب ــه جبــر ب کــه آن حضــرت علیه الســالم را ب ــر ایــن  صریحــًا داللــت دارد ب
ــوا  کــه: »أخرجــوا علیــا، مفضــوا بــه إیل أبي بکــر، فقال نمودنــد؛ چنانکــه ابــن قتیبــه دینــوری )213 _ 276( نقــل می کنــد 
ــه إال هــو نضــرب عنقــك«� )اإلمامــة والسیاســة، ج 1،  ــوا: إذا واهلل الــذي ال إل ــا مل أفعــل مفــه؟ قال ــه: بایــع، فقــال: إن أن ل
کــه مقــام از ذکــر آنهــا آبیســت�   یســت  ص 20(� و روایــات دیگــری نیــز از طریــق شــیعه و اهــل ســّنت در ایــن بــاب مرو

1� ا: )واقعه( به جای )وقایع(

2� ت: )اصولّیین( به جای )اهل اصول(
3� ت: )سرمایه( به جای )دست مایه(

4� ا: ندارد�
5� ا: )این مقدمه باطل برآمد( به جای )بطالن این مقدمه واضح شد(�

6� ا: )که نتیجه آنست( به جای )که متفرع بر آنست(�
7� از »ب«�

عدالت در تواتـــــر 
شرط نیست
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که از ایشان به ما رسد رفع وثوق را چرا دخل   یکی از متواترات بکوشند، در متواترات دیگر 

باشد؟()1( و پوشیده نماند که شهرت نّص غدیر در میان صحابه به مرتبه ]ای[ بود که با وجود 

کتمان )و اخفای حق از اهل عدوان)2((  )3( هنوز به روایات متعدده در صحاح و  توقر دواعی 

1� از »ا«�

ـــی  ـــی علیهـــم _ در ایـــن رابطـــه شناســـانده شـــده اســـت، ول ـــادی از علمـــای فحـــول شـــیعه _ رضـــوان اهلل تعال ی 2� نمونه هـــای ز
ـــی  کاف ـــا  ـــن اّدع ـــات چنی ـــرای اثب ـــه ب ک ـــا  ـــای اینه ـــری از علم ـــه و دیگ ـــی از صحاب ـــم� یک کنی ـــی  ـــر م ـــا ذک ـــه اینج ـــا دو نمون م
ـــه ُطـــرق متعـــدد روایـــت شـــده  کـــه ب مـــی باشـــد� از آن جملـــه اخفـــای شـــهادت حدیـــث غدیـــر از انـــس بـــن مالـــک اســـت 
گویـــد: »أنـــس بـــن مالـــك کان بوجهـــه بـــرص. وذکـــر قـــوم، أن علیـــا رضي اهلل عنـــه  اســـت� ابـــن قتیبـــه )213 _ 276( مـــی 
هـــّم وال مـــن وااله، وعـــاد مـــن عـــاداه ؟ فقـــال: کبـــرت ســـّن ونســـیت. 

َّ
 اهلل علیـــه وســـلم: الل

َّ
ســـأله عـــن قـــول رســـول اهلل صـــیل

ـــن  هيـــا العمامـــة«� )المعـــارف، ص 580(� اب ـــك اهلل، ببیضـــاء ال توار  فضرب
ً
ـــا ـــت کاذب ـــه: إن کن ـــه عـــیلي رضي اهلل عن ـــال ل فق

ــة حدیـــث البـــرص،  ــن قتیبـ ــر ابـ ــد ذکـ ــه: »وقـ گفتـ ــرده و پـــس از آن  کـ ــل  ــز حدیـــث بـــرص را نقـ ــد )م 656( نیـ ابـــی الحدیـ
والدعـــوة الـــیتي دعـــا هبـــا أمیـــر املؤمنـــین علیه الســـالم عـــیل أنـــس بـــن مالـــك في کتـــاب املعـــارف في بـــاب البـــرص مـــن أعیـــان 
الرجـــال، وابـــن قتیبـــة غیـــر مهّتـــم في حـــق عـــیلي علیـــه الســـالم، عـــیل املشـــهور مـــن احنرافـــه عنـــه«� )شـــرح نهـــج البالغـــة، ج 
19، ص 218(� در چـــاپ مصـــر المعـــارف بعـــد از نقـــل حدیـــث بـــرص ایـــن عبـــارت افـــزوده شـــده اســـت: »قـــال أبـــو حممـــد: 
ــه اهلل _  ــین امینـــی نجفـــی )1320 _ 1390( _ رحمـ ــد الحسـ ــیخ عبـ ــد شـ ــه مجاهـ ــذا أصـــل«� )ص 580(� عالمـ لیـــس هلـ
کـــه ایـــن عبـــارت جعلـــی و نتیجـــۀ تحریـــف اســـت چنانچـــه او در الغدیـــر، ج1، ص 192 _ 193بـــه پاســـخ  معتقـــد اســـت 
ـــه  ـــۀ رضـــا رامپـــور )هنـــد( ب کتابخان کتـــاب المعـــارف در  کـــه نســـخه ای از  ـــا بســـی جـــای شـــگفتی اســـت  آن پرداختـــه� اّم
کـــه مهمتریـــن ویژگـــی ایـــن  گـــردد  ـــر مـــی  ـــه 500 هجـــری ب کتابـــت ایـــن نســـخه ب یـــخ  شـــماره D3564 محفـــوظ اســـت� تار
کتـــاب مذکـــور بـــه شـــمار مـــی رود� هـــر صفحـــه آن ظاهـــرًا از طـــرف  نســـخه محســـوب مـــی شـــود و از نســـخه های قدیـــم 
کتابخانـــه هاســـت� ولـــی عجیـــب ایـــن  کمـــا اینکـــه معمـــول بعضـــی از  گـــذاری شـــده اســـت  کتابخانـــه شـــماره  کارمنـــدان 
کـــه حامـــل مطلـــب بـــرص انـــس بـــن مالـــک اســـت و  کـــه صفحـــۀ 299 و 300 از ایـــن نســـخه بریـــده شـــده اســـت  اســـت 
کـــه صفحـــه 298 و 301 بـــه حـــال خـــود باقی انـــد و صفحـــۀ 301 بـــا ایـــن عبـــارت شـــروع مـــی شـــود: »الشـــاعر  در حالـــی 
کامـــاًل تأییـــد  کان أبـــرص، وهـــو القائـــل« )ر�ک: المعـــارف، ص 581(� و ایـــن رخـــداد حـــرف عالمـــه امینـــی رحمـــه اهلل را 
گـــر بـــه راســـتی ایـــن عبـــارِت  کنـــد� از ســـوی دیگـــر بیـــان ابـــن ابـــی الحدیـــد نیـــز شـــاهدی دیگـــر اســـت بـــر ایـــن مّدعـــا� ا مـــی 
کـــرد؟ و از طـــرف دیگـــر بـــرص انـــس از  ابـــن قتیبـــه مـــی بـــود، چـــرا ابـــن ابـــی الحدیـــد از نقـــل ایـــن جملـــه چشـــم پوشـــی مـــی 
ـــاره ایـــن واقعـــه شـــعر ســـروده اند�  کـــه شـــعرا درب روایـــات دیگـــری هـــم مرویســـت و در بیـــن مـــردم ایـــن قـــدر شـــهرت داشـــته 

ـــوع آن خبـــر مـــی دهـــد�  ایـــن همـــۀ اهتمـــام در ایـــن واقعـــه از وق
گفتۀ او: »لیس لهذا  گر بالفرض این عبارت المعارف چاپ مصر را صحیح هم بدانیم، باز هم از  و بر تقدیر تسلیم، ا
أصل« نقصی بر حدیث برص وارد نمی شود؛ چون االن رأی ابن ابی الحدید را راجع به عقیدۀ ابن قتیبه دربارۀ امیر 
کنند به طرفداری اهل بیت علیهم السالم،  گر احیانًا ابن ابی الحدید را مّتهم  المؤمنین علیه السالم خواندید و ا
که بر نصب او  که خود روایات های سخیف ابن قتیبه را دربارۀ امیر المؤمنین علیه السالم بنگرید  گوییم  پس می 
ی از شعبی آورده: »سمعُت الشعبي؛ یحلف باهلل عّز وجل، لقد دخل علٌي ُحفَرَته وما  شهادت می دهند چنانکه و
کبار علمای اهل سّنت در سدة چهار  که از  حفظ القرآن�« )تأویل مشکل القرآن ص 234(� و احمد بن فارس _ 
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پرداخته اند()3(�  دات)2( 
ّ
مجل ]به[  آن  اسانید  از  )و  است�  موجود  مخالفان)1(  کتب  دیگر 

کار می برند مناط  که در تأویل لفظ »مولی« به  فی 
ّ
)الفضُل ما شهدت به األعداء()4(� )و تکل

اعتبار نیست، کما سیأتي(�)5(

وني قبل أن تفقدوني، 
ُ
کالم شنیع جّدًا فیمن یقول: َسل گفته: »وهذا  کرده و  یسته _ درباره این روایت اظهار نظر  می ز

ی الّسدّي عن عبد خیر عن علي رضي   أعلم أبلیل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل�ورو
ّ

سلوني فما من آیة إال
اهلل تعالی عنه: أنه رأی من الناس طیرة عند وفاة رسول اهلل صلی اهلل تعالی علیه وآله وسلم فأقسم أال یضع علی 
ظهره رداه حتی یجمع القرآن� قال: فجلس في بیته حتی جمع القرآن، فهو أّول مصحف ُجمع فیه القرآن،جمعه 
من قلبه� وکان عند آل جعفر�«) الصاحبي ص 170(� و همچنین رأی ابن حجر عسقالنی )773 ـ 852( راجع به 
گفته پیداست  ابن قتیبه اینست: »فإن في ابن قتیبة انحرافًا عن أهل البیت) لسان المیزان ج 3 ص 359(�  و نا
که با آن جناب علیه السالم به این شّدت عداوت داشته باشد، از چنین شخصی چه بعید است که فضائل  کسی 

و مناقب او را انکار نماید�
گواهـی عالـم بـزرگ اهـل سـّنت عمـر بـن حسـن  کـه بـه   اّمـا از علمـای اینهـا محمـد بـن اسـماعیل بخـاری )م 256( 
ابن دحیـه کلبـی ُاندلسـی )م 633( احادیـث را ابتـر مـی سـاخت و از ذکـر فضائـل امیـر المؤمنیـن علیـه السـالم احتـراز 
ی در کتاب خویش الموسـتوفی في شـرح أسـماء المصطفی اول روایتی  و از بیـن روایـات اسـقاط مـی نمـود چنانکـه و
گاه راجـع بـه بخـاری می گویـد: »  کـرده، آن  از بخـاری آورده سـپس همـان روایـت را از مسـند احمـد بـن حنبـل نقـل 
 لسـوء رأیـه 

ّ
ک إال کمـا تـری وهـي عادتـه فـي إیـراد األحادیـث التـي مـن هـذا القبیـل ومـا ذا أورده البخـاري ناقصـًا مبتـرًا 

کنـد،  فـي التنکـب عـن هـذه السـبیل�« )الموسـتوفی/ مخطـوط(� و جـای دیگـر نیزحدیثـی از مسـلم اواًل نقـل مـی 
بعـد از آن همـان حدیـث را از بخـاری می آورد�پـس از  آن می گویـد: »بدأنـا بمـا أورده مسـلم ألنـه أورده بکمالـه وقطعـه 
البخـاري واسـقط منـه علـی عادتـه کمـا تـری وهـو ممـا عیـب علیـه فـي تصنیفـه علی ما جـری وال سـّیما اسـقاطه لذکر 
ـ علـي رضـي اهلل عنه�«)الموسـتوفی/ مخطـوط(� ایـن نکتـه نخسـتین مرتبـه عالمـه سـترگ میـر سـید حامـد حسـین 
لکهنـوی )م 1306( _ رضـوان اهلل تعالـی علیـهـ  تذّکـر داده اسـت و دربـاره ایـن قضیـه بـه طـور مفصـل در کتـاب شـریف 
کـه: نسـخه عتیقـه از الموسـتوفی منقـول از نسـخه  خـود اسـتقصاء اإلفحـام ج 1 ص 897 ـ 899بحـث نمـوده و گفتـه 
مصنـف پیـش مـن اسـت�چون نسـخه ای از ایـن کتـاب تـا بـه حـال در کتابخانه هـای جهـان بـه جـز کتابخانه ایشـان 
کـه بنـده بـه همان نسـخه عالمه میر سـید  معرفـی نشـده و بسـیار کمیـاب اسـت لیکـن تفّضـل الهـی بـر حقیـر ایـن بـود 
که مذکور شـد، از اصل نسـخه آوردم� والحمد هلل علی  حامد حسـین _ رحمه اهلل _ دسـت یافتم و عبارات ابن دحیه 

تلـک النعمـة� ایـن بـود نمونـه ای از خـرواری، وقـس علـی هـذا�
3� ا:ندارد�

کتب مخالفین(� 1� ا _ ت: )در صحاح اهل سّنت( به جای )در صحاح و دیگر 

کــرم خوردگــی چنــدان واضــح نیســت، ولــی اینجــا طبــق  کــه فقــط در نســخۀ »ت« آمــده اســت بــه ســبب  کلمــه  2� ایــن 
تصحیــح قیاســی ضبــط شــد� 

3� از »ت«

4� از »ب«

5� از »ا«
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قوله:
»پس واضع اصل مذهب شیعه عبد اهلل بن سبا که در واقع یهودی و مردوِد حضرت مرتضی 

و اّولین منکر خالفت حضرت صدیق بوده و خود را در مردم محّب مفرط حضرت مرتضی وا 

می نموده به کین انهدام دین یهود نهانی قصد هدم دین محّمدی کرده، و کم کسی به این پی 

برده� از آنجا که بطالن تالی موجب بطالن مقدم است، مسائل کثیره امامیه مثل وجوب نصب 

امام بر خالق نه بر خلق، و وجوب لطف بر او جّل شأنه و غیر آن باطل باشد«� 

أقوگ: 
که ما به االمتیاز مذهب شیعه از مذهب ُسنّیه)1(، مسألۀ)2(  بر اهل بصیرت مبرهن است 

که در زمان خالفِت عمر، میان علی و عّباس  خالفت است� و مسلم در صحیح خود آورده)3( 

بر سر وراثت پیغمبر منازعت رو داد و)4( )هر دو()5( به داوری نزد عمر رفتند، و او بعد از علم به 

حقیقت حال در جواب گفت: 

م ما نورث مـا ترکنا صدقة[ فرأیتماه 
ّ
 اهلل علیه وسـل

ّ
»]فقـال أبوبکـر: قـال رسـول اهلل صـیل

، واهلل یعلـم إّنـه لصـادق بـاّر راشـد تابـع للحّق. مّث تـوّفي أبو بکر 
ً
، خائنـا

ً
، غـادرا

ً
، آمثـا

ً
کاذبـا

 ،
ً
، غـادرا

ً
، آمثـا

ً
م وویليّ أبي بکـر فرأیتمـاني کاذبـا

ّ
 اهلل علیـه وسـل

ّ
وأنـا ویليّ رسـول اهلل صـیل

. واهلل یعلـم إنيّ لصـادق بـاّر راشـد تابـع للحـّق«.)6( انهتی.
ً
خائنـا

و از این خبر به صراحت مستفاد می شود که امیر المؤمنین)7( _ علیه السالم _ و عّباس )بن عبد 

م 
ّ
ی اهلل علیه وآله وسل

ّ
المطلب()8( منکر خالفت شیخین بوده اند و خود را وارث و خلیفۀ پیغمبر _ صل

1� ب _ ت: )ُسنی( به جای )ُسنیه(

2� ا: )مسأله( ندارد�

کرده( به جای )آورده(  3� ب: )ذکر 

4� ب: )و( ندارد�

5� از »ب«

کتاب الجهاد والسیر باب حکم الفيء، ص 756، ح: 1757� 6� صحیح مسلم 

7� ت: )امیر المؤمنین علی(

8� از »ت«

 عقیـــــــــــــــــــــــــــــــدۀ 
 امیرالمؤمنیـــــن ؟ع؟ 
و عبــــــــــــاس بــــــــــن 
عبـــــدالمّطلب ؟امهضر؟ 

دربارۀ   شیخین

بنیـــــان گذار مذهب 
تشّیع امیرالمؤمنین 

؟ع؟ است
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_ می دانستند� پس واضع اصل مذهب شیعه ایشان باشند، نه عبد اهلل بن سبا که نزد امامیه روایِت 

او از درجۀ اعتبار ساقط است)1(� 

که منسوب به امیر المؤمنین _ علیه السالم _ باشد نزد فریقین حق است� پس  و مذهبی 

مذهب شیعه و سایر مسائل ایشان به رغم انف آن)2( عزیز بی تمیز)3( حق واقعی باشد�

ـت تتبـع بـه عبـد اهلل بـن سـبا نسـبت داده، غلـط 
ّ
کـه هـدم دیـن محّمـدی را از راه قل  و ایـن 

کمـر بـر هـدم دیـن محّمـدی بسـته بودنـد و  محـض)4( اسـت� در حقیقـت اهـل اجمـاِع سـقیفه 

لیکـن خـدای عـّز وجـل حفـظ کـرد� و دلیل بر این سـخن)5( قول عمر اسـت کـه در کتب معتبرۀ 

اهـل سـّنت مذکور اسـت:
»کانت بیعة أبي بکر فلتة، ویق اهلل املسلمین شّرها. مفن عاد إیل مثلها فاقتلوه«.)6(

یعن)7(: بیعت اب بکر فلته بود)8( و لیکن خدا شّر آن را از مسلمین نگاه)9( داشت� پس 

اگر کسی بار دیگر چنین کاری بکند او را بکشید� 

گاه و بی اندیشه آمده، کذا في الصراح�)10(()11( کار نا آ )و »فلته« در لغت به معنی 

1� ا: )در پیش شیعه روایت او هم مقبول نیست( به جای )نزد امامیه روایِت او از درجه اعتبار ساقط است(�

2� ا: )این( به جای )آن(� 

3� ا: )بی تمیز( ندارد�

4� ا: )محض( ندارد�

5� ا: )معنی( به جای )سخن(�

کتــاب الحــدود، ص 1341 _ 1342 ح: 6830؛ المصنــف البــن أبــي شــیبة، ج 7، ص 615 و  6� صحیــح البخــاري 
کشــف المشــکل مــن حدیــث  616 و ج 8 ص 570؛ مجمــع الزوائــد، ج 6، ص 5؛ االســتذکار، ج 7، ص 258؛ 
یــخ اإلســالم للذهبــي، ج 3، ص 6� بــا انــدک اختــالف  الصحیحیــن، ج 1، ص 66؛ عمــدة القــاري، ج 24، ص 7؛ تار

ــت�  ــده اس ــل ش ــا نق در عبارت ه

که( به جای )یعنی(� 7� ا: )ترجمه اش چنین است 

گاه و بی اندیشه واقع شد( به جای )فلته بود(� 8� ب: )به نا

9� ب _ ت: )باز( به جای )نگاه( 

10� صراح، ص 54�

11� ب: ندارد�

اهــــــــل ســــــقیفه 
درصـــــدد تخریب 

اســـالم بودنـــد
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 )اّما وجوب نصب امام بر خالق و وجوب لطف بر او سبحانه به دالئل عقلیه و نقلیه ثابت 
ّمَ َهَدى<)1( اّول استعداد قبول 

ُ ُه �ش �تَ
ْ
ل ٍء �نَ ْ یی

َ ْ�َطی ُکّلَ �ش
ئَ
که حق عّز وجل به مؤّدای: >ا است؛ زیرا 

ارشاد و هدایت را در بندگان آفرید و بعد از آن انبیاء و اوصیاء را برای رهنمائی برگزید� و حّجت 
خود را با رسالت پیغمبران و تعیین اوصیاء بر کافۀ عباد تمام نمود� و اگر چنین نمی کرد خالیق 

سرگردان تیۀ ضاللت می شدند و حّجت شان بر خدا تمام می بود�

کفر و ضالل بری الذمه می شوند� از   خلق در 
ّ

 پس لطف بر او سبحانه واجب است و اال

�)2( > ْ�َمهت ِسِه الّ�َ �نْ ی �نَ
َ
�بَ َعل که: > َک�تَ اینجا است که در کتاب مجید می فرماید 

منافی  و  اعتبار می نمایند  فاعل موجب  در  که فالسفه  نه چنان است  این وجوب  اّما   
کمال رحمت و عنایت  اختیار می شود! تعالی شأنه عّما یقولون، بلکه این وجوب ناشی از 
که او سبحانه ترک این لطف نماید�  که عادة اهلل جاری نیست  است و معنیش)3( آن است 

فافهم وتفّرق بینهما وسیأتي الکالم في وجوب نصب اإلمام علی اهلل عّز وجل(�)4(

قوله: 
َانام به نصب امام دلیل تفویض به مشورت  »و عدم تنصیص به امامت با وجود احتیاج 

که به اتفاق صحابه صورت پذیرفته، بی شبهه حق  ئق بود� پس خالفت خلفای راشدین  خال

باشد� و صفاتی که امامیه )بر خالف اهل سّنت()5( در امام اعتبار کرده اند؛ مثل عصمت و غیر 

ثه و خوارج بر حضرت مرتضی به قصد  آن، شرط امامت نبود� و مطاعنی که شیعه بر خلفای ثال

کثر آنها کذب و دغل، و بعضی از آن جمله،  نفی امامت با وجود حقّیت خالفت ایراد نموده اند، ا

بر  نبّوت  با وجود حقّیت  که یهود و نصاری  تأویالت صحیحه مأّول است؛ مثل مطاعنی  به 

م _ به قصد نفی رسالت وارد کنند، مطرود و مردود باشد«�
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
حضرت پیغمبر _ صل

1� طه )20( 50�

2� االنعام )6( 12�

کلمه در هر دو در نسخۀ واضح نیست، ولی اینجا طبق تصحیح قیاسی ضبط شد�  3� این 

4� ا: ندارد�

5� از »ا«�

وجوب نصب امام  
بر خدای تعالی
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أقوگ:
م _ بر امامت علی _ علیه السالم _ از آن مشهور 

ّ
ی اهلل علیه وآله وسل

ّ
تنصیص پیغمبر _ صل

کوشید� چه احادیث بسیاری در صحاح سّته)1(  که اهل سّنت در اخفای آن توانند  تر است 
که هر یک از آنها بر امامت امیر المؤمنین _  )و غیر آن()2( به روایت ثقاِت اینها)3( موجود است 

علیه السالم _ نّص صریح است)4(� )و ما پنج حدیث از آن جمله در این اوراق()5( ذکر کنیم:

حدیث اّتگ:
صاحب مشکاة )از احمد بن حنبل نقل کرده()6(:

م مّلا نزل بغدیر 
ّ
 اهلل علیه وسل

ّ
ید بن أرقم: أّن رسول اهلل صیل »عن البراء بن عازب وز

خّم، أخذ بید عیلي رضي اهلل عنه، فقال: ألسم تعلمون أني أویل باملؤمنین من أنفسهم؟ 
قالوا: بیل. قال: ألسم تعلمون أني أویل بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بیل. فقال)7(: اللهم 
ّ مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه. فلقیه عمر بعد ذلك فقال  من کنت مواله فعیلي

 مؤمن ومؤمنة. رواه أمحد«.)8(
ّ

 یابن أبي طالب، أصبحت وأمسیت مویل کل
ً
له: هنیئا

کار خــود در  گــر چــه ُروات اهــل ســّنت تفصیــل واقعــۀ غدیــر خــم را نظــر بــر مصلحــت   ا

کــه عمــدۀ مفســران   اینجــا ذکــر نکرده انــد� اّمــا بــه مــؤّدای »الحــق یعلــو وال ُیعلــی« ثعلبــی _ 

م _ 
ّ
ــه وســل کــه چــون پیغمبــر _ صلــی اهلل علیــه وآل اهــل ســّنت)9( اســت _ در تفســیر خــود آورده 

َك ِم�نْ  �یْ
َ
ل َل اإِ ِ �ن

�نْ
ئُ
عنْ َما ا ِ

ّ
ل ُسوُل �بَ َها الّ�َ ُّ �ی

ئَ
ا ا َ ــۀ >�ی هنــگام مراجعــت از حّجة الــوداع بــه غدیــر خــم رســید، آی

گفتــه اســت؛ چــون در بیــن اهــل ســّنت نیــز همیــن اصطــالح  1� مؤلــف لفــظ »صحــاح ســته« را شــاید بــه طــور حکایــت 
کتــاب بخــاری و مســلم اطــالق می شــود� ــر  ــج اســت و اال صحیــح ب ــه رای عوامان

2� از »ت«

3� ا: )آنها( به جای )اینها(

4� ب _ ت: )از آن در این امر( به جای )از آنها بر امامت امیر المؤمنین علیه السالم(

5� ا: )و ما در این اوراق پنج حدیث از آن جمله(

که امام چهارم اهل سّنت است _ روایت نموده( 6� ا: )از احمد بن حنبل _ 

7� م: )قال(�

8� مشکاة المصابیح، ج 3، ص 1723، ح: 6103� 

9� ب _ ت: )ایشان( به جای )اهل سّنت(�

تنصیص رسول اهلل 
خالفت  بر  ؟لص؟ 

امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

حدیث غدیر
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گاه آن  اس< )1( در آنجــا نــازل شــد� آن 
َ ْ�ِصُمَك ِم�نَ ال�نّ َ ُه َواهلُل �ی �تَ

َ
�تَ ِ�َسال �نْ

َّ
ل َما �بَ َ�ْل �نَ �نْ ْم �تَ

َ
َك إَِو�نْ ل ِ

َ��بّ

کــه از جهــاز شــتر ســاخته  گرفتــه بــر منبــری _  حضــرت دســت امیــر المؤمنیــن _ علیه الســالم _ را 

ْوَم  �یَ
ْ
بودنــد _ برآمــد و حدیــث »مــن کنــت مــواله« إلــخ، بیــان فرمــود�)2( و بعــد از آن آیــۀ کریمــۀ)3( >ال

ْم< )4( إلــخ، شــرف نــزول یافــت)5(�)6(
ُ
ک �نَ ْم ِد�ی

ُ
ک

َ
�تُ ل

ْ
ْکَمل

ئَ
ا

کوری   )و()7( نزد عاقل منصف)8( هیچ تنصیصی و تصریحی باال تر از این نمی باشد� اّما 

دل را چاره نیست�

ـی اهلل علیـه وآلـه _ 
ّ
کـه جنـاب پیغمبـر _ صل  و در روایـات اهل بیـت _ علیهم السـالم _ آمـده 

گفتند)10(: بلی یا  که: هل بلغت؟ همه   بعد از تبلیغ این حدیث)9( به صحابه خطاب فرمودند 

هم أشـهد� و این صورت در آن وقت 
ّ
کرد و فرمود)12(: الل گاه رو)11( به طرف آسـمان  رسـول اهلل! آن 

سـه بار به عمـل آورد)13(� 

ـــه معانـــی دیگـــر می برنـــد، منشـــأ  و آنکـــه اهـــل ســـّنت لفـــظ »مولـــی« را )در ایـــن حدیـــث()14( ب

1� المائدة )5(: 67�

2� الکشف والبیان، ج 4، ص 92، ذیل آیۀ تبلیغ�

3� ا: )کریمه( ندارد�

4� المائدة )5(: 3�

5� ا: )نازل شد( به جای )شرف نزول یافت(

ــر از  ــال را در روز غدی کم ــۀ ا ــزول آی ــات ن ــه اهلل _ روای ــی )1320 _ 1390( _ رحم ــی نجف ــین امین ــد الحس ــیخ عب ــه ش 6� عالم

ــر، ج 1، ص 230 _ 238�  ــرده اســت� ر�ک: الغدی ک ــاظ اهــل ســّنت نقــل  ــا ُحّف ــزده ت پان

7� از »ا« 

8� ا: )نزد عاقل منصف( ندارد�

کنت مواله( به جای )تبلیغ این حدیث( 9� ا: )فرمودن حدیث من 

گفتند( که(� ت: )و همه  10� ب: )گفتند 

11� ب: )سر( به جای )رو(

که(� 12� ب: )فرمود 

13� ب: )و این صورت سه نوبت در آن وقت به عمل آورد(�

14� از »ا«�

معنای لفظ مولی
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کـــه بـــه قرینـــۀ »أولـــی بـــکّل مؤمـــن مـــن   آن)1( بـــه جـــز تعصـــب و عنـــاد امـــری دیگـــر نیســـت؛ زیـــرا 

ـــم« و  ک ـــی »حا ـــه معن ـــا)4( ب ـــن ج ـــی« در ای ـــظ()3( »مول ـــه )لف ک ـــود  ـــح می ش ـــح و الی ـــه)2(؟« واض نفس

ـــت�  ـــّرف« اس ـــه تص ـــی ب »اول

و مع هذا، شأن نزول آن دو آیه که از تفسیر ثعلبی)5( مذکور شد)6( در اثبات این معنی تمام 

که تبلیغ رسالت انحصار در آن یافته _ نمی تواند بود،  که چنین امر جلیل القدر _  است؛ )زیرا 

مگر خالفت و امامت امیر المؤمنین _ علیه السالم� )فتأّمل���)7(()8( و شاهدی بر این مّدعا به 

از این نیست� 

1� ا: )آنها( به جای )آن(�

2� ا: )ألستم تعلمون أني أولی بکم من أنفسکم(

3� از »ا«�

4� ب _ ت: )در این حدیث( به جای )در این جا(� 

کمـــال  کـــه آیـــۀ ا 5� ثعلبـــی )م 427( فقـــط نـــزول آیـــه تبلیـــغ را در روز غدیـــر روایـــت نمـــوده اســـت و پیشـــتر یـــادآور شـــدیم 

کرده انـــد� البتـــه مؤلـــف اینجـــا دچـــار تســـامح شـــده اســـت� شـــاید  را دیگـــر محّدثیـــن و ُحفـــاظ اهـــل ســـنت روایـــت 

 > َمَ�اِ�حبِ
ْ
یی ال ٌع، ِم�نَ اهلِل دنِ ُه َدا�نِ

َ
َس ل �یْ

َ
�نَ ل ��ی ٍع،ْ للكَا�نِ ا�بٍ َوا�تِ

َ�دنَ ٌل �بِ َل َسا�ئِ
ئَ
ــذاب: >سا ــۀ عـ ــه آیـ ــاره بـ ــه اشـ کـ ــته  ی می خواسـ و

کـــه ثعلبـــی در ذیـــل آن آیـــات شـــریفه ایـــن روایـــت را تخریـــج نمـــوده: »حّدثـــني أبي عـــن جعفـــر بـــن  کنـــد  )المعـــارج 1ـ3( 

ـــادى بالنـــاس فاجتمعـــوا، فأخـــذ بیـــد  ـــر خـــم، ن ـــه، فقـــال: ملـــا کان رســـول اهلل صـــیل اهلل علیـــه وســـلم بغدی حممـــد عـــن آبائ

ٌّ مواله«.فشـــاع ذلـــك وطـــار في البـــالد، فبلـــغ ذلـــك احلـــرث بـــن النعمـــان القهـــري  کنـــُت مـــواله فعـــیلي ّ ح فقال:»َمـــْن  عـــیلي

]کـــذا[ فـــأىت رســـول اهلل صـــیل اهلل علیـــه وســـلم عـــیل ناقـــة لـــه حـــیّت أىت األبطـــح، فنـــزل عـــن ناقتـــه وأناخهـــا وعقلهـــا، مّث أىت 

النـــ�يّ صـــیل اهلل علیـــه وســـلم وهـــو في مـــأل مـــن أصحابـــه فقـــال: یـــا حممـــد أمرتنـــا عـــن اهلل أن نشـــهد أن ال إلـــه إالّ اهلل وأّنـــك 

ـــا  ـــا، وأمرتن ـــا باحلـــّج فقبلن ـــا، وأمرتن ـــزکاة فقبلن ـــا بال ـــاه منـــك، وأمرتن  فقبلن
ً
ي مخســـا

ّ
ـــا أن نصـــیل ـــاه منـــك، وأمرتن رســـول اهلل فقبلن

کنـــت مـــواله فعـــیلي   فقبلنـــا، مّث مل تـــرض هبـــذا حـــیّت رفعـــت بضبعـــي ابـــن عّمـــك ففضلتـــه علینـــا وقلـــت: مـــن 
ً
أن نصـــوم شـــهرا

یـــد   احلـــرث بـــن النعمـــان یر
ّ

ـــذي ال إلـــه إالّ هـــو هـــذا مـــن اهلل( فـــویل
ّ
ء منـــك أم مـــن اهلل تعایل؟فقـــال: )وال مـــواله، فهـــذا شي

ـــا وصـــل  ـــمی، مف ـــا بعـــذاب أل ـــن الســـماء، أو ائتن ـــا حجـــارة م  فأمطـــر علین
ً
ـــا ـــه حق ـــا یقول ـــّم إن کان م ـــول: الله ـــو یق ـــه وه راحلت

ع  ا�ب وا�ت �دن ل �ب ل سا�ئ
ئ
ـــزل اهلل ســـبحانه: >سا ـــه، وأن ـــره فقتل إلهیـــا حـــیّت رمـــاه اهلل حبجـــر فســـقط عـــیل هامتـــه وخـــرج مـــن دب

ـــان، ج 10، ص 35(� ـــف والبی ع< )الکش س له دا�ن �ن ل�ی ��ی للكا�ن

کردیم( به جای )مذکور شد( 6� ا: )ذکر 

کلمه از آن ضایع شده است� کرم خورده می باشد و این یک  که فقط در »ت« آمده، اینجا  7� این عبارت 

8� از »ت«
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عنْ < در نصف النهار و  ِ
ّ
ل ُسوُل �بَ َها الّ�َ ُّ �ی

ئَ
ا ا َ و رسول _ صلی اهلل علیه وآله وسلم _ مجرِد نزول آیۀ >�ی

میان راه، منبر از جهاز شتر ترتیب داد حدیث »من کنت مواله« إلخ، بیان فرمود�)1(

)3(،)2( ا�ب �ت �ن
آ
� ا ُ ها�ن �چ ده ها کو� و �ب د�ی    

حدیث دوم:
که پیغمبر _ صلی اهلل علیه  در سنن ابو داود و دیگر صحاح به طریق متعدده مروی است 

وآله وسلم _ فرمود:

 عیل اختالف 
ً
)4(«)5( أو خلیفة أو إماما  ما دام فیه إثنا عشر أمیراً

ً
یزا »ال یزال هذا الدین عز

الروایات.)6(

و این حدیث نّص صریح است بر امامت و خالفت ائمه اثنا عشر _ علیهم السالم� 

اثنا عشر ریاست و خالفت نکرده اند، این حدیث در  ائمه  که چون  گویند:  اهل سّنت 

گنجایــش شــک و شــبهه ای در آن وجــود نــدارد� عالمــه ســّید  کــه  1� حدیــث شــریف غدیــر از احادیــث متواتــرات اســت 
کتــاب شــریف خــود عبقــات األنــوار جلــد اّول را بــه  حامــد حســین لکهنــوی )م 1306( _ رضــوان اهلل تعالــی علیــه _ از 
ودهیانــه )هنــد( بــه ســال 1293 در دو جلــد رحلــی چــاپ 

ُ
کــه نخســتین مرتبــه در شــهر ل کــرده  حدیــث غدیــر مختــص 

ــا تحقیــق محقــق مرحــوم موالنــا غالمرضــا بروجــردی )م 1437( _ رحمــه اهلل _ در ده  ســنگی خــورده اســت� ســپس ب
جلــد از قــم )ایــران( در ســال 1404 منتشــر شــده اســت� و همچنــان عالمــه شــیخ عبــد الحســین امینــی )1320 _ 
گرانســنگ الغدیــر فــي الکتــاب والســنة واألدب تألیــف نمــوده  کتــاب  1390( _ رحمــه اهلل _ در رابطــه بــا موضــوع غدیــر 
کــه در جلــد اّول آن حدیــث غدیــر را از 110 صحابــه 84 تابعیــن و 360 علمــای و حفــاظ اهــل ســّنت نقــل نمــوده 

کشــورهای متعــدد بــه چــاپ رســیده اســت�  کتــاب نیــز در  اســت� ایــن 

کامل چنین است: که بیت  کالم فرید الدین عّطار نیشابوری  2� از 
ا�ب �ت �ن

آ
� ا ها�ن �چ ده ها کــــــــو� و �ب ا�ب     د�ی س�ت �ت �ی �چ کس �ا �ن ا ه�ی �ن ای د��ی   

3� ا: ندارد�

یزا إیل اثن عشر خلیفة(� 4� م: )ال یزال هذا الدین عز

5� سنن أبي داود، ج 2، ص 309، ح: 4281�

کتــاب اإلمــارة، ص 791، ح: 1821؛ ســنن  6� ر�ک: مســند احمــد بــن حنبــل، ج 5، ص 87 و 90 _ 107؛ صحیــح مســلم 
الترمــذي، ج 3، ص 340، ح:2323؛ المعجــم الکبیــر للطبرانــي، ج 2، ص 197 و 206و 214و 216و 218و 223و 
226و 241و 249و 253 و 254و 255؛ المعجــم األوســط للطبرانــي، ج 1، ص 263 و ج 4 ص 189؛ صحیــح ابــن 
کنــز العّمــال، ج 12، ص 32 ح:  حّبــان، ج 15، ص 45؛ المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج 3، ص 617 _ 618؛ 

33850 و در دیگــر بســیاری از مصــادر بــا الفــاظ مختلــف نقــل شــده اســت�

کرم؟ص؟ دارای  پیامبر ا
دوازده خلیفه است 

و گفتاری دربارۀ  آنها
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شأن ایشان صادق نمی آید و مراد از این دوازده امیر، چهار یار)1( و معاویه و یزید و مروان و باقی 

خلفاء)2( بنی ُامّیه اند� 

شیعه در جواب گویند که: هر کس را که حق تعالی)3( به مرتبه بلندی اختصاص بخشد)4(، 

گر ابنای روزگار _ بنابر اغراض فاسدۀ خود _ او را به آن مرتبه قبول ندارند، نقصی در مرتبۀ او الزم  ا

نیاید؛ چنانچه از انکار قوم نوح و هود و صالح و لوط و دیگر انبیاء)5( _ علیهم السالم _ نقصی 

که احدی به ایشان  در نبّوت)6( ایشان الزم نیاید و اکثری از انبیاء)7(_ علیهم السالم _ بوده اند 

نگروید� و این معنی موجب انتفاء)8( نبّوت از ایشان نشد� 

کــه باالتفــاق از ُفّســاق ُامــت بوده انــد و  و بــه عــداوت ائمــه اثنــا عشــر)9(، ظلمــۀ بنــی ُامیــه را _ 

کبــار صحابــه)11( و تابعیــن قتیــل  ــی اهلل علیــه وآلــه _ و 
ّ
کثیــر از اهل بیــت رســول)10( _ صل جمعــی 

تیــِغ ظلــم آنهــا شــده اند _ داخــِل دوازده امیــر و ســبب عــّزت دیــن)12( شــمردن محــض غوایــت 

اســت _ )أعاذنــا اهلل مــن ذلــك()13(� 

)از خلفای بنی عّباس و دیگر ملوک و سالطین اعصار الی یومنا هذا جماعتی گذشته اند 

ــّنت  ــل س ــان اه ــه در می ــالم اهلل علی ــن س ــر المؤمنی ــاء و امی ــن از خلف ــه ت ــرای س ــج ب ــت رای ــی اس ــار« اصطالح ــار ی 1� »چه
کســتان، ایــران و افغانســتان� کشــورهای هندوســتان، پا

2� ب: )ملوک( به جای )خلفاء(

که را حق سبحانه( 3� ا _ ت: )هر 

4� ا: )بخشید(

5� ا: )و دیگر انبیاء( ندارد�

6� ب: )مرتبه( به جای )نبّوت(

7� ت: )پیغمبران( به جای )انبیاء(

8� ا: )نفی( به جای )انتفاء(

9� ب _ ت: )ائمه اهل بیت رسالت( به جای )ائمه اثنا عشر( 

10� ب _ ت: )پیغمبر( به جای )رسول(

کبار( به جای )کبار صحابه( 11� ا: )صحابه 

12� ا: )و سبب عزت دین( ندارد�

13� از »ا«
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که در َنَصف)1( و معدلت و تقویت دین زیاده بر ملوک بنی امّیه بوده اند� پس تخصیص اینها)2( 

از میان)3( همه ترجیح بال مرّجح است(�)4( 

حدیث سوم:
روی مسلم في صحیحه عن زید بن أرقم:

 بین 
ً
ـا  مبـاء یدعـی مُخّ

ً
 فینـا خطیبـا

ً
م یومـا

ّ
 اهلل علیـه وآلـه)5( وسـل

ّ
»قـال: قـام رسـول اهلل صـیل

مّکـة واملدینـة. فحمـد اهلل وأثـن علیـه ووعـظ و ذّکـر، مث قـال: أّمـا بعـد؛ أال یـا أهيـا الناس! 

؛ أّوهلما کتاب  ؛ فأجیـب، وأنـا تـارک فیکم الثقلـین إمنـا أنـا بشـر یوشـک أن یـأىتي رسـول ربي

اهلل فیـه اهلـدی والنـور، فخـذوا بکتـاب اهلل واستمسـکوا بـه فحـث عیل کتـاب اهلل ورغب 

، أذکرکم اهلل  ، أذکرکـم اهلل في أهل بییتي ، أذکرکـم اهلل في أهـل بیـیتي فیـه، مث قـال: وأهـل بیـیتي
)6(.» في أهل بیـیتي

و روی الترمذّي عن جابر:

م في حّجتـه یوم عرفـة؛ وهو عیل ناقته 
ّ
 اهلل وآلـه علیـه وسـل

ّ
»قـال: رأیـت رسـول اهلل صـیل

ـذمت بـه لـن  طـب؛ فسـمعته یقـول: یـا أهيـا النـاس إّني ترکـت فیکـم مـا إن أتن القصـواء ين
 )7(.» ـوا؛ کتـاب اهلل وعتـرىتي أهـل بیـیتي

ّ
تضل

و روی الترمذّي عن زید بن أرقم:

)8( تـارک فیکـم مـا إن متّسـکم بـه  م: إّني
ّ
 اهلل علیـه وآلـه وسـل

ّ
»قـال: قـال رسـول اهلل صـیل

1� اسم مصدر است از انصاف�

2� ت: )این جماعت( به جای )اینها(

3� ت: )میان( ندارد�

4� ا: ندارد�
ــه در  ک ــوات را همانطــوری آورده  ی صل ــرده، بدیــن ســبب و ک ــع خطــی اســتفاده  ــه می دانیــم مؤلــف از مناب ک 5� از آنجــا 
گــر چــه در منابــع چاپــی ایــن زمــان  ی از مؤلــف بــه همــان صــورت ضبــط نمودیــم، ا منابــع یافتــه اســت� مــا نیــز بــه پیــرو
کامــل  کــه صلــوات را  گذشــته دأب علمــای اهــل ســنت نیــز بــر همیــن بــوده اســت  ناقــص یافتــه می شــود� در روزگار 

کنــون متأســفانه در بیــن آنهــا ایــن ســّنت حســنه بــه ســّنت ســّیئه مبــّدل شــده اســت�  می نوشــتند، ولــی ا
کتاب فضائل الصحابة، ص 1021، ح: 2408� 6� صحیح مسلم 

7� سنن الترمذي، ج 5، ص 328، ح: 3874�

8� نسخه »ت« تا اینجاست و بقیه اوراقش ضایع شده� 

حدیث ثقلین دال 
بــر وجــوب طاعت 
اهـــل بیـــــــــــت؟مهع؟ 

است
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ـوا بعـدي؛ أحدمهـا أعظـم مـن اآلخـر؛ کتـاب اهلل حبـل ممـدود مـن السـماء إیل 
ّ
لـن تضل

لفوني  ّ احلوض، فانظـروا کیف تن ، ولـن یتفّرقـا حـیت یـردا عیلي األرض، وعتـرىتي أهـل بیـیتي
فهیمـا«.)1( انهتی. 

کـه از ایـن هـر سـه حدیـث افتـراض طاعـت اهل بیـت _ علیهـم السـالم_ بـر  پوشـیده نمانـد 
م _ قرآن 

ّ
ـی اهلل علیه وآله وسـل

ّ
جمیـع ُامـت ثابـت می شـود؛ زیـرا کـه جناب رسـالت مآب _ صل

را بـا اهل بیـت در تمّسـک و قبـوِل امـر برابـر شـمرده و شـک نیسـت کـه اطاعـت و قبـول احـکام 
قرآنـی بـر سـایر ُامت فرض اسـت�

کافر بود� و  نیز فرِض عین)2( باشد و تارک ایشان مثل تارک قرآن   پس اطاعت اهل بیت 

ثبوت افتراِض طاعت عین ثبوت امامت است�

حدیث چهارم:
عن سعد بن أبي وقاص:

: أنـت مـني مبنزلـة هـارون مـن  ّ م لعـیلي
ّ
 اهلل علیـه وآلـه وسـل

ّ
»قـال: قـال رسـول اهلل صـیل

مـوس إالّ أّنـه ال نـ�يّ بعـدي«. رواه البخـاري)3( ومسـلم)4(.

که به میقات رفت و چهل روز  که حضرت موسی _ علیه السالم _ در وقتی   مخفی نماند 
بر ُامت خود خلیفه ساخت� پس این حدیث نّص  را  گزید، هارون  از بنی اسرائیل غیبت 
ی اهلل علیه وآله _ خلیفۀ او بر ُامت علی _ 

ّ
که بعد از پیغمبِر ما _ صل صریح است بر این معنی 

علیه الصالة والسالم _ است� و چنانچه بنی اسرائیل در آن وقت هارون را گذاشتند و گوساله 
پرست شدند، در اینجا نیز دیگری را بر علی)5(_ علیه السالم _ اختیار کردند� 

که در امیر المؤمنین استحقاق  )و مراد پیغمبر از استثنای نبّوت در این حدیث آن است 

1� سنن الترمذي، ج 5، ص 329، ح: 3876�

2� ب: )عین( ندارد�

کتــاب المغــازي، ص 874، ح: 4416�  کتــاب فضائــل الصحابــة، ص 743 _ 744، ح: 3706 و  3� صحیــح البخــاري 
بــا انــدک اختــالف در عبــارت�

کتاب فضائل الصحابة، ص 1019، ح: 2404� 4� صحیح مسلم ج 

5� ب: )بر علی( ندارد�

 حدیـــث منــــــزلت و 
 شباهـــــت تـــــاّم آن 
جنــــــــــــــــاب؟ع؟ به 
حضرت  هارون؟ع؟
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جمیع مراتب نیابًة و خالفًة موجود است چنانچه در هارون بود، مگر نبّوت که ختم شده است 

 حاوی این مرتبه می بوده(�)1( 
ّ

و اال

و در روایات اهل _ بیت علیهم السالم _ آمده که چون خالد بن ولید و عمر بن الخطاب)2(، 
آن  بردند،  مسجد  در  بکر)4(  ابو  بیعت  برای  از  عنف  به  را   _ علیه السالم   _ المؤمنین)3(  امیر 
ْوَم  �تَ

ْ
�نَّ ال  اإِ

ّمَ
ئُ
�نَ ا ْ کرده این آیه را خواند: >ا�ب ی اهلل علیه وآله _ 

ّ
جناب)5( رو به قبر مطهر پیغمبر _ صل

که تشبیه دادن پیغمبر علی را  <)6( )7(� و این معنی افاده آن می کند  یی �نِ
و�نَ

ُ
ل �تُ �تْ َ و�نِیی َوَکاُدوا �ی َ��نُ صنْ اْس�تَ

به هارون در امر خالفت بود)8(�

حدیث پنجم:
روی الترمذي: 

ّ مّني وأنا  م: عیلي
ّ
 اهلل علیه وآله وسل

ّ
»عن ُحبشيّ بن ُجنادة: قال: قال رسول اهلل صیل

«.)9( ورواه أمحد بن حنبل عن أبي جنادة.)10(  ّ  أنا أو عیلي
ّ

، وال یؤّدي عّني إال ّ من عیلي

پوشیده نماند که منشأ این حدیث نزول سوره برائت بوده� و صورت آن واقعه چنین است 

1� ا: ندارد�

2� ا: )عمر و خالد بن ولید(�

3� ا: )امیر المؤمنین علی(�

4� ب: )ابو بکر( ندارد�

5� ا: )حضرت( به جای )جناب(�

6� األعراف )7(: 150�

ــت  ــوده اس ــج نم ــت را تخری ــن روای ــت _ ای ــّنت اس ــل س ــای اه ــم علم ــه از اعاظ ک ــوری )213 -276( _  ــه دین ــن قتیب 7� اب
کــردن  ی در ایــن روایــت طوالنــی دربــاره هجــوم ایــن جماعــت بــه خانــۀ امیــر المؤمنیــن علیه الســالم و خــارج  چنانکــه و
ــا مل أفعــل مفــه؟  ــع، فقــال: إن أن ــه: بای ــوا ل ــه إیل أبي بکــر، فقال ، مفضــوا ب

ً
ــا ــرای بیعــت، نوشــته اســت: »فأخرجــوا علّی او ب

ــال عمــر: أمــا عبــد اهلل  ــون عبــد اهلل وأخــا رســوله، ق ــه إال هــو نضــرب عنقــك، فقــال:إذا تقتل ــذي ال إل ــوا: إذا واهلل ال قال
ء  کرهــه عــیل شي فنعــم، وأمــا أخــو رســوله فــال، وأبــو بکــر ســاکت ال یتکلــم، فقــال لــه عمــر: أال تأمــر فیــه بأمــرك ؟ فقــال:ال أ
�ن  م اإ

ئ
�ن ا ا �ب ینــادي: >�ی یبکــي، و ّ بقبــر رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم یصیــح و کانــت فاطمــة إیل جنبــه، فلحــق عــیلي مــا 

�نیی <« )اإلمامــة والسیاســة، ج 1، ص 20(�  لو�ن �ت �ت و�نیی وکادوا �ی ��ن صن وم اس�ت ال�ت

که آن حضرت از پیغمبر سبحانی، هارون از موسی بود(� 8� ب: )افاده آن می کند 

9� سنن الترمذي، ج 5، ص 299 _ 300، ح: 3803�

10� مسند أحمد، ج 4، ص 165�

حدیث تبلیغ
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که: به مّکه برود و در  ی اهلل علیه وآله_ ابو بکر را فرمود 
ّ
که بعد نزول سوره برائت، پیغمبر _ صل

موسم حج)1( این سوره را بر مشرکین بخواند� و بعد از روانه شدن ابو بکر وحی آمد که: این حکم 
ی اهلل علیه وآله 

ّ
گاه حضرت پیغمبر _ صل که از تو باشد� آن  کسی  را ابالغ ننماید)2( مگر تو یا 

که سوره  وسلم _ این حدیث بر زبان وحی ترجمان راند و _ علی علیه السالم_ را روانه فرمود)3( 

برائت را)4( از ابو بکر بگیرد و بر مشرکین بخواند�)5( 

و این حدیث داللت صریح بر این معنی دارد که پیغمبر در ادای حکم و نیابِت خود علی 

علیه السالم را بر همه اختیار کرده بود )و از جناب الهی مأمور به آن معنی بود()6(� 

پس بعد از او دیگری را نائب ساختن خالف مرضی خدا و رسول است)7(� و در بعضی 
مواضع از این رساله بر نصوص دیگر که در خصوص این امر واقع شده)8(، اشاره کرده شود، إن 

شاء اهلل سبحانه�

 پس دعوی اتفاق و اجماع صحابه در مقابل این نصوص باطل است� و بر ارباب بصیرت 
به  امام تنصیص  به وجود  انام  با وجود شدِت)9( احتیاج  و رسول  اگر خدا  که  مبرهن است 

امامت نفرموده باشند )و به مشورت خلق حواله نموده()10(، هر آئینه اموِر خالیق را مهمل و 

1� ا: )در موسم حج( ندارد�

2� ا: )نرساند( به جای )ابالغ ننماید(

3� ا: )نمود( به جای )فرمود(�

4� ب: )که سوره برائت را( ندارد�

5� ر�ک: فتــح البــاري، ج 8، ص 66؛ عمــدة القــاري، ج 18، ص 17؛ الســنة البــن أبــي عاصــم، ص 595؛ تخریــج 
 األحادیــث واآلثــار، ج 2، ص 49؛ جامــع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن، ج 10، ص 84؛ مــدارک التنزیــل، ج 2،
کثیــر،   ص 77؛ التفســیر الکبیــر، ج 15، ص 218؛ أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، ص 70؛ تفســیر القــرآن العظیــم البــن 

ج 2، ص 347؛ أنســاب األشــراف، ج 2، ص107؛ البدایة والنهایة، ج 5، ص 44�

6� ا: ندارد�

7� ا: )خالف مراد رسول است(

8� ا: )است( به جای )شده(

9� ا: )شدت( ندارد�

10� ب: ندارد�

 اجمــــــاع در مقابل
نّص باطل است
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که چون خالیق)4( از  گذاشته)1( و باعث)2( اضالل و افساد خالیق شده باشند)3(؛ زیرا  معطل 
گاه نیستند، آن را که به زعم خود اصلح ناس تصّور کرده به امامت  ضمایر و سریرت یک دیگر آ
که افسد ناس باشد� و از امامت او خلل های عظیم در ُامت حادث  برگزینند، ممکن است 
گردد؛ چنانچه در زمان خالفت عثمان و خروج طلحه و زبیر و معاویه و یزید واقع شد و جمعی 

کثیر از صحابه و تابعین به معرض قتل آمدند� 

)و اینها همه ثمرات بیعت سقیفه بنی ساعده بود()5(� پس)6( در صورت عدم تنصیص 
این همه)7( فساد ها راجع به خدا و رسول می گردد، تعالی شأنه عّما یقولون)8(�

که تنصیص نمایند بر  بنابر این)9( بر خدا و رسول از روی شفقت و لطف واجب است 
امامی که از خطا و زلل معصوم باشد� و بر عصمت ائمۀ اثنا عشر دلیلی به از افتراض اطاعت 
که طاعت غیر معصوم را اگر حق سبحانه بر خلق)10( فرض نماید)11(، ظلم  شان نیست؛ زیرا 

کرده است� تعالی اهلل عن ذلك علّوًا کبیرًا� 

در  طاعت  افتراِض  بیان  و  باشد�  معصوم  که  می باید  ضرورت  به  الطاعة  مفترض  پس 
شرح)12( احادیث صدر گذشت�

ثـه نسـبت می دهنـد حاشـا که کـذب و افترا باشـند،  اّمـا مطاعنـی کـه شـیعه بـه خلفـای ثال

1� ا: )گذاشته باشند(�

2� ا: )باعث بر(�

3� ا: )باشند( ندارد�

4� ب: )خالیق چون( به جای )چون خالیق(�

5� ا: ندارد�

6� ا: )و( به جای )پس(�

7� ب: )همه( ندارد�

8� ب: )عّما یقولون( ندارد�

9� ا: )پس نظر بر این قبایح و مفاسد( به جای )بنابر این(�

10� ا: )بر خلق( ندارد�

11� ا: )کند( به جای )نماید(�

12� ب: )شرح( ندارد�
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کار  کـه در آن مطاعـن بـه  تـی  بـل اکثـری)1( از آن در صحـاح اهـل سـّنت موجـود اسـت� و تأویال

كَِلَم َ��نْ 
ْ
و�نَ ال �نُ ِ�ّ�َ ُ برده انـد در نظـر انصـاف موجب تفضیح احوال شـان می گردد و به مصـداق: >�ی

ِ�ِه<)2( بـا یهـود و نصـاری مشـابهت تـاّم)3( دارند�  َمَواصنِ

)اّما جناب امیر المؤمنین امام معصوم مفترض الطاعة است؛ چنانچه این معنی به دلیل 

وا  �ئُ ْط�نِ ُ �نْ �ی
ئَ
ُدو�نَ ا ِ��ی ُ آیات و احادیث ثابت است و مطاعن را در ذات مقدس او راهی نیست، >�ی

ُ�و�نَ <)4(()5( كَا�نِ
ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
وَ�ُه َول ّمَ �نُ ِ �ت ُ �نْ �ی

ئَ
ا ا

َّ
ل �بَی اهلُل اإِ

ئْ
ا َ َواِهِهْم َو�ی �نْ

ئَ
ا وَ� اهلِل �بِ �نُ

قوله:
که عماد دین و ملت اند _ مقرر شده؛ چنانچه  که افضلیت شیخین به اتفاِق صحابه _  »از آنجا 

کابر حکایت نموده اند، قابل انکار نبود«� شافعی و دیگر ا

أقوگ:
که اتفاق صحابه بر افضلیت شیخین باطل است؛ چه اگر جمیع صحابه  پوشیده نماند 

ومنکم  أمیر  »منا  و  نمی افراشتند  مخالفت  م 
َ
َعل انصار  قاطبۀ  می دانستند  افضل  را  بکر  ابو 

أمیر«)6( نمی گفتند� و بنی هاشم تا شش ماه از بیعت تقاعد نمی ورزیدند )چنانچه در صحیح 
بخاری)7( مذکور است()8( )9(

کثری(� کثر( به جای )ا 1� ا: )ا

2� النساء )4(: 46�

3� ا: )تمام( به جای )تام(�

4� التوبة )9( 32�

5� ا: ندارد�

کتــاب الحــدود، ص 1341 _ 1342، ح:  کتــاب فضائــل الصحابــة، ص 734، ح: 3668 و  6� ر�ک: صحیــح البخــاري 
ــن،  ــی الصحیحی ــتدرک عل ــل، ج 1، ص 405؛ المس ــن حنب ــد ب ــند أحم ــائي، ج 2، ص 74؛ مس ــنن النس 6830؛ س

ج 3، ص 67� 

کتاب المغازي، ص 843، ح 4240 و 4241� 7�� صحیح البخاري 

8� ا: ندارد�

گفتــه شــده اســت و نــه فقــط بنــی هاشــم، بلکــه تعــدادی از مهاجریــن و انصــار بودنــد  9� در برخــی از روایــات شــش مــاه 
لــف عــن بیعــة أبي بکــر قــوم مــن  یــخ، ج 2، ص 124 آورده: »وتن یدنــد� یعقوبــی در تار کــه از بیعــت ابــو بکــر تخلــف ورز

گفت وگویــــــــی در 
افضلیت شیخین
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که اهل سقیفه اّول تکلیف خالفت به ابو عبیده جّراح می کردند)1( و بعد  و مشهور است 

گر به اتفاق صحابه ابو بکر افضل  گردن ابو بکر بستند� پس ا از آنکه او قبول این امر نکرد به 

بودی)2(، چرا اّول تکلیِف خالفت به ابو عبیده می کردند؟)3( 

ــادر و  کاذب و غ ــیخین)5( را  ــاس، ش ــی و عّب ــه عل ک ــت  گذش ــلم  ــث مس ــًا)4( در حدی و ایض

ــی تمــام دارد� در ایــن صــورت  ــه اعتقــاِد افضلیــت منافات خایــن می دانســتند� و ایــن معنــی ب

حــق بــه جانــب منکــر افضلیــت اســت� و قــول شــافعی و دیگــران بــا وجــود ایــن حــال از درجــۀ 

اعتبــار ســاقط�

قوله:
غوی است؛ یعنی بهتر بودن� و در مقام خود مقرر 

ُ
ل »و افضلیت در این مسأله به معنی 

که آن وجه را امتیاز و  کافی است� و هنگامی  که برای اسم تفضیل، افضلیت بوجه ما  شده 

گویند افضل ما  کلی بوده باشد، ذهن انتقال نکند مگر به سوی آن؛ مانند آنکه اطباء  تعیین 

هست بقراط� در اینجا وجۀ تفضیل جز طبابت نبود� پس حکم به افضلیت شیخین چون از 

مهاجرین و انصار _ که سابقان اعوان ملت مبین، و مفتخر به سبقت اعانت و انفعیت نصرِت 

بیــر  یــن واألنصــار، ومالــوا مــع عــیلي بــن أبي طالــب، مهنــم: العبــاس بــن عبــد املطلــب، والفضــل بــن العبــاس، والز املهاجر
، وأبــو ذر الغفــاري، وعمــار بــن یاســر،  بــن العــوام بــن العــاص، وخالــد بــن ســعید، واملقــداد بــن عمــرو، وســلمان الفــارسي
کتــاب الجهــاد والســیر، ص 756 _  والبــراء بــن عــازب، وأبي بــن کعــب«� )ج2، ص 124(� نیــز ر�ک: صحیــح مســلم 
757، ح: 1759؛ أنســاب األشــراف، ج 1، ص 586؛ الســنن الکبــری، ج 6، ص 300؛ المصنــف للصنعانــي، ج 5، 
یــخ الطبــري، ج 2، ص 448؛  ص 472؛ شــرح نهــج البالغــة، ج 6، ص 46؛ الریــاض النضــرة، ج 1، ص 243؛ تار

مــروج الذهــب، ج 2، ص 301؛ المختصــر فــي أخبــار البشــر، ج 1، ص 156و 157� 

طــاب الــذي  گفــت: »هــذا عمــر بــن احلن کــه ابــو بکــر  1� بلکــه خــود ابــو بکــر ایــن پیشــنهاد را داد، طبــق آنچــه یعقوبــی آورده 
ــراح الــذي قــال رســول اهلل: أمیــر هــذه األمــة، فبایعــوا أهيمــا  قــال رســول اهلل: اللهــم أعــز الدیــن بــه ! وهــذا أبــو عبیــدة بــن احلج
. فضــرب أبــو عبیــدة عــیل یــد أبي  شــئم ! فأبیــا علیــه وقــاال: واهلل مــا کنــا لنتقدمــك، وأنــت صاحــب رســول اهلل وثــاني اثنــین

یــخ الیعقوبــي، ج 2، ص 123(� یــش«� )تار بکــر، وثــن عمــر، مث بایــع مــن کان معــه مــن قر

2� ب: )بود( به جای )بودی(�

3� ب: )چرا تکلیف به دیگری می کردند(�

4� ب: )ایضًا( ندارد�

5� ا: )ابو بکر( به جای )شیخین(�
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دین)1( بوده اند _ به وقوع آمده جهت افضلیت در اینجا اسبقیت اعانت و انفعیت نصرت در 

ابتدای بعثت و بدو دعوت تواند بود� چنانچه از نقل ثقات و تتبع احادیث فضائل شیخین و 

بعض عبارات نهج البالغه و اقوال سلف نیز ظاهر می گردد«�

أقوگ:
که اتفاق مهاجرین و انصار بر افضلیت شیخین دروغ  کرده ایم  قبل از این به دلیل ثابت 

که: »جهت افضلیت در اینجا اسبقیت اعانت و نصرت در  گفته  اّما آنچه  و باطل است� 

که ابو بکر در جنب رؤسای  ابتدای بعثت تواند بود«، حرفی است بی اصل و عام فریب؛ زیرا 

ی 
ّ
کّفار از جناب پیغمبر _ صل که دفع اذیت  قریش از آحاد ناس بود� شوکت و قّوتی نداشت 

اهلل علیه وآله _ می کرد� )2(

1� ا: )در دین(

کــه او از  گــر چــه فقــر عیــب نیســت ولــی اّدعا هــای دروغیــن برخــی از علمــای اهــل ســّنت نســبت بــه خلیفــۀ اّول  2� ا
کــه آنهــا در  اغنیــا و رؤســای قریــش بــوده، بســیار عجیــب و قابــل درنــگ اســت� بــر اهــل فــن و تحقیــق مخفــی نیســت 
ــو طالــب علیه الســالم  ــا چنیــن اّدعــا می خواهنــد منکــر فضیلــت و زحمــات ســید البطحــاء حضــرت اب حقیقــت ب
کــه از جــان و مــال و شــأن و شــوکت خویــش بــه دفــاع رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم پرداخــت� اّدعــای  شــوند 
کــه خلیفــۀ اّول نــه تنهــا از آحــاد مــردم و دارای شــغل  یــخ می تــوان اثبــات نمــود  مؤلــف بــه جــا اســت و بــه خوبــی از تار

عــادی بــوده، بلکــه عشــیره او نیــز در بیــن قریــش وقعتــی نداشــته اســت� 
ی تعجــب  ی خلیفــه شــد و ایــن خبــر بــه پــدرش رســید؛ چــون از جایــگاه قبیلــه اش واقــف بــود، از رو کــه و هنگامــی 
ــا وضعــت«  ــع مل ــا رفعــت وال راف ــال: ال واضــع مل ــوا: نعــم. ق ــرة؟ قال ــو املغی ــاف وبن ــد من ــو عب ــك بن ــت: »هــل رضي بذل گف
کــه خــودش از رؤســای قریــش و از طلقــاء بــه شــمار می رفــت، زمانــی  )الصواعــق المحرقــة، ص 13(� ابــو ســفیان 
یــش  گفــت: »یــا عــیلي بایعــوا رجــاًل أذل قر کــه ابــو بکــر خلیفــه شــده اســت بــه امیــر المؤمنیــن علیه الســالم  شــنید 
قبیلــة« )کنــز العّمــال، ج 5، ص 653، ح: 14144( و در برخــی مصــادر آمــده: »قــال أبــو ســفیان لعــیلي مــا بــال هــذا 
یــخ الطبــري ج 2 ص 449(� بــاز طبــری )م 310( از ســلمة بــن ثابــت نقــل می کنــد  یــش« )تار االمــر في أقــل حــي مــن قر
ــر اهــل  ــو عبــد منــاف« )مصــدر ســابق(� و ب ــا وألبي َفِصیــل إمنــا هــي بن ــو ســفیان مالن ــو بکــر قــال أب کــه: »ملــا اســتخلف أب
کــه هــدف ابــو ســفیان از مخالفــت بــا خالفــت  یــم  عربیــت معنــای »َفِصیــل« پوشــیده نیســت، البتــه کاری بــه ایــن ندار
کــه در بیــن قریــش هیــچ اهمیتــی نداشــته  ــو بکــر چــه بــوده اســت؟ شــاهد مــا جایــگاه خلیفــه و خاندانــش اســت  اب
کــه مســعودی )م 346( نقــل نمــوده، نیــز از اصلیــت و حیثیــت خانــدان خلیفــه اّول  اســت� وهمچنیــن قصــه ای 
پــرده بــر مــی دارد چنانکــه می نویســد: »بلــغ أبــا بکــر رضي اهلل عنــه عــن أبي ســفیان صخــر بــن حــرب أمــر، فأحضــره 
أبــو قحافــة فســمع صیــاح أبي بکــر، فقــال لقائــده:  لــه، وأقبــل  یتذلــل  وأقبــل یصیــح علیــه، وأبــو ســفیان یتملقــه و
ــا  ــك ی ــع صوت ــه: أعــیل أبي ســفیان ترف ــال ل ــن أبي بکــر وق ــا م ــه: عــیل أبي ســفیان، فدن ــال ل ؟ فق ــني ــح اب ــن یصی عــیل م
اهلیــة، لقــد تعدیــت َطــوَرَك وُجــْزَت مقــدارك« )مــروج الذهــب، یــش في احلج کان باألمــس ســید قر  عتیــق اهلل؟ وقــد 

کرم  حامی پیامبـــر ا
؟ص؟ در مدینه سید 
البطحاء؟ع؟ بود نه 

ابوبکر
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که قریش از بیم او مرتکب آزار   )و حامی آن حضرت در مّکه ابوطالب _ علیه السالم _ بود 

ر نمود و در 
ّ

پیغمبر نمی توانستند شد()1(و لهذا بعد از فوت ابی طالب، در مّکه اقامت متعذ

ظرف معدودی هجرت به مدینه)2( واقع شد� 

و بعـد از هجـرت بهتریـن اعـوان و انصـار آن حضـرت، علـی بـن ابـی طالب _ علیه السـالم _ 

بـود کـه در جمیـع غـزوات و مواطـن صاعقـۀ ذو الفقـار بـرق کـردارش خرمـن وجـود مشـرکین را به 

 ّ « در جنـگ)3( ُاحـد، و حدیث:»لضربـة عـیلي ّ  عـیلي
ّ

بـاد فنـا مـی داد؛ چنانچـه حدیـث: »ال فـیت إال

 الرجـل کّرار غیر 
ً
«� در جنـگ احـزاب، و »ألعطـین الرایة غدا نـدق أفضـل مـن عبـادة الثقلـین یـوم احلن

فـّرار، يـب اهلل ورسـوله ويبـه اهلل ورسـوله« در جنـگ خیبـر از این معنی خبـر می دهد� و نصرت 

و اعانـت در چنیـن مواقـع انفع اسـت� 

کــه خلیفــۀ اّول از جهــت حســب و نســب  یخــی بــر مــا روشــن شــد  گرفتــن ایــن حقایــق تار  ج 2، ص 299(� بــا در نظــر 
هیــچ فضیلتــی نداشــت�

ـــر عکـــس آن نقـــل می کننـــد� علـــی  ـــه ثبـــوت نرســـیده اســـت، بلکـــه مورخیـــن و اربـــاب ســـیر ب ـــودن او نیـــز ب  امـــا متمـــّول ب
ـــه قطعـــة  ـــت ل ـــاع وکان یبت ـــع و ـــوم الســـوق فیبی ، فـــکان یغـــدو کل ی

ً
ـــد: »وکان رجـــاًل تاجـــرا متقـــی هنـــدی )م 975( می گوی

ـــه  ـــع ل ی ـــا بو ـــم، فلم ـــب للحـــي أغنامه ـــه، وکان يل ـــت ل ـــا کفهیـــا فرعی مب ـــو بنفســـه فهیـــا، ور ـــا خـــرج ه مب ـــروح علهیـــا ور غـــم ی
یـــة مـــن احلـــي: اآلن ال تلـــب لنـــا منائـــح دارنـــا، فســـمعها أبـــو بکـــر، فقـــال: بـــیل لعمـــري ألحلبهنـــا  الفـــة، قالـــت جار باحلن
گفتـــه:  ی تاجـــر چـــه بـــوده اســـت؟ پـــس ابـــن قتیبـــة  لکـــم« )کنـــز العّمـــال، ج 5، ص 610، ح: 14077(� و اینکـــه و
ی ایـــن را زیـــر عنـــوان »صناعـــات األشـــراف« ذکـــر  « )المعـــارف، ص 575( و طرفـــه آنکـــه و

ً
ـــّزازا »وکان أبـــو بکـــر الصدیـــق ب

کـــه جنـــاب خلیفـــه چـــه  کابـــر علمـــاء و محّدثیـــن اهـــل ســـنت واضـــح می شـــود  کـــه البتـــه بـــا روایـــات ا نمـــوده اســـت 
 إیل الســـوق 

ً
ـــا ـــح غادی ـــو بکـــر أصب ـــا اســـتخلف أب ـــرده: »مل ک ـــل  ـــقالنی )م 852( نق ـــر عس ـــن حج ـــرد؟ اب ـــزازی می ک ـــی ب نوع

کیـــف تصنـــع هـــذا وقـــد ولیـــت أمـــر  ـــراح فقـــال  ـــو عبیـــدة بـــن احلج طـــاب وأب ـــواب یتجـــر هبـــا فلقیـــه عمـــر بـــن احلن عـــیل رأســـه أث
املســـلمین قـــال مفـــن أیـــن أطعـــم عیـــایلي قالـــوا نفـــرض لـــك ففرضـــوا لـــه کل یـــوم شـــطر شـــاة« )فتـــح البـــاري، ج 4، ص 
کشـــف المشـــکل مـــن حدیـــث الصحیحیـــن،  258( بـــرای ایـــن روایـــت نیـــز ر�ک: أنســـاب األشـــراف، ج 10، ص 69؛ 
ــال، ج 5، ص 603، ح: 14067�  ــز العّمـ کنـ ــة، ج 2، ص 243؛  ــي تخریـــج أحادیـــث الهدایـ ــة فـ ج 1، ص 43؛ الدرایـ
ـــوده و همـــواره  ـــروش ب ـــه اصطـــالح دســـت ف کـــه خلیفـــۀ اّول ب ـــوان حـــدس زد  ـــه آســـانی می ت ـــوال ب ـــا جمـــع ایـــن همـــۀ اق ب
ــه  کـ ــرد  کـ ــاور  ــوان بـ ــور می تـ ــاورد� حـــاال چطـ ــا خـــرج زندگـــی بـــه دســـت بیـ ــید تـ ــیر می دوشـ ــا شـ ــز از بزهـ  ایـــن شـــغل نیـ
کـــرده  ـــاع  ـــر قریـــش دف ـــه وســـلم در براب ـــا داشـــتن چنیـــن حســـب و نســـب و فقـــر از پیامبـــر خـــدا صلـــی اهلل علیـــه وآل ی ب و

باشـــد؟     

1� ا: ندارد�

2� ا: )به مدینه هجرت( به جای )هجرت به مدینه(

3� ب: )جنگ( ندارد�
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گر افضلیت به اعتبار انفعیت اعانت و نصرت است، این احادیث بر افضلیت امیر  پس ا

المؤمنین _ علیه السالم _ دلیل واضح است� 

از  آن  از  اکثری  اهل سّنت منقول)1( است؛  که در صحاح  احادیث فضائل شیخین  اّما 

موضوعاِت اعوان و انصار ایشان است که به طمع حطام دنیوی دروغ ها بر رسول خدا صلی اهلل 

که هم در  بر این معنی قبایح و مطاعن شیخین است  علیه وآله وسلم _ بسته اند� و دلیل 

صحاح اهل سّنت موجود است، و بعضی از آن در محلش مذکور نماییم)2(� و ظاهر است که 

صاحب چنان قبایح مستحق چنین مدایح نمی تواند بود!

را  آن  سّنت  اهل  گر  ا که  است  تعجب  موجب  کرده  البالغه  نهج  به  حواله  را  آنچه  اّما 

مستمسک سازند)3( خطبۀ »شقشقیه« و غیر آن را چه جای خواهند کرد)4(؟

قوله:
که تصدیق حضرت مرتضی به سبب نسبت اخّوت و صغر سن و عدم  »و مخفی نماند)5( 

م _ ایشان را باعث انجذاب قلوب وعبرت 
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
غنا و غمخوارگی حضرت پیغمبر _ صل

که او قرابت قریبه به حضرت رسالت نداشته و او را به  نفوس نبوده� به خالف حضرت صدیق 

ی بوده، و رؤوس عرب در واقعات 
ّ
سبب کمال سن و دستگاه دنیا در خاطر اغنیای قریش وقعی کل

و ذهاب و عود و تجارات به مشورت او رجوع داشتند، و او را صاحب تدبیر و تعبیر می انگاشتند� 

ُه<)6( یاد از آن می دهد� به حسن 
ئَ
ْطا َ َ سش َ�حب �نْ

ئَ
ا  �ٍ�ْ �نَ

َ
>ک که عظیمۀ  چنانچه در آن وقت نازک 

که ایمان شان سبب ایمان اکثر ُامت شده و از آن  کثیر از اوایل)7( مهاجرین  سعی او جمعی 

1� ب: )که در صحاح سته وارد است(

2� ب: )نمایم(�

گر اهل سّنت آن را مستمسک سازند(� گر اهل سّنت عبارات نهج البالغه را معتبر بدانند( به جای )که ا 3� ا: )چه ا

کرد(� گفت(� به جای )چه جای خواهند  4� ا: )چه جواب خواهند 

5� ب: )نیست( به جای )نماند(�

6� الفتح )48(: 29�

7� ب: )اوائل( ندارد�

موضــــــوع بـــــودن 
فضائل شیخین
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جمله، چند کس از عشره مبشره بوده اند، به شرف اسالم مشرف شده اند� و همیشه به نیابت 

م _ در استمالت اهل مدینه و غیر ایشان)1( ساعی بوده، و 
ّ
کائنات _ صلی اهلل علیه وسل سرور 

کّفار در ایام تنهای روزی  حکایت تخلیص او آن حضرت _ صلی اهلل علیه وسلم _ را از دست 

که ردا در گلوی مبارکش پیچیدند مشهور و معروف است� و قصۀ صحبت غار و حمل به دار 

هجرت مستغنی از بیان«�

أقوگ:
که نصرت و اعانت نبّوی)2( در مّکه)3(  جواب این حرف های عام فریب سبق ذکر یافته 

که ابو طالب و خدیجه _ رضي اهلل  منحصر به وجود ابو طالب _ علیه السالم _ بود� و در سالی 

کرد� و  م _ آن سال را »عام الُحزن« نام 
ّ
ی اهلل علیه وآله وسل

ّ
عنهما)4(ـ فوت شدند، پیغمبر _ صل

بعد از آن در مّکه پای ثبات نتوانستند فشرد�)5(

1� ب: )و غیر ایشان( ندارد�

2� ب: )آن حضرت( به جای )نبوی(�

3� ب: )در مّکه( ندارد�

4� ا: )رضي اهلل عنهما( ندارد�

کســی جــرأت  کــه تــا ســّید البطحــاء جنــاب ابــو طالــب علیه الســالم زنــده بــود  5� ایــن امــر بــر تمــام مســلمین روشــن اســت 
گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه  ی تــن تنهــا از جــان پیامبــر  بــه اهانــت رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم نداشــت� و
ــار قریــش  کّف ــر  ــا قــّوت ایســتادگی در براب ــه دفــاع از او نبــود ی کســی حاضــر ب کــه  وســلم آن وقــت دفــاع نمــود هنگامــی 
ــرأت  ــط ج ــه فق ــش ن ــار قری کّف ــتافتند،  ی ش ــأو ــت الم ــه جن ــالم ب ــب علیه الس ــو طال ــرت اب ــه حض ک ــی  ــت� زمان نداش
کــه از قبــل در ســر داشــتند،  کردنــد، بلکــه نقشــه های شــوم  اهانــت بــه رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم پیــدا 
کــه: »قــال ابــن إســحاق:  کننــد� ابــن هشــام )م 218( از ابــن اســحاق )151( نقــل می کنــد  می خواســتند آنهــا را عملــی 
یلــد وأبــا طالــب هلــکا في عــام واحــد، فتتابعــت عــیل رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم املصائــب  ــة بنــت ُخو مث إن خديج
هُبلــك عّمــه أبي طالــب، وکان لــه عضــدا وحــرزا في  یــر صــدق عــیل اإلســالم، یشــکو إلهیــا، و ــة، وکانــت لــه وز هُبلــك خديج
یــش  . فلمــا هلــك أبــو طالــب، نالــت قر أمــره، ومنعــة وناصــرا عــیل قومــه، وذلــك قبــل مهاجــره إیل املدینــة بثــالث ســنین
مــن رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم مــن األذى مــا مل تکــن تطمــع بــه في حیــاة أبي طالــب، حــیت اعترضــه ســفیه مــن 
کــرم  ــن اثیــر )555 _ 630( قــول پیامبــر ا ــة، ج 2، ص 416(� اب ــا«� )الســیرة النبوی ــر عــیل رأســه تراب یــش، فنث ســفهاء قر
کرهــه  یــش مــني شــیئا أ کــه: »فقــال رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم: مــا نالــت قر کــرده  صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم نقــل 
یشــا وصلــوا مــن أذاه بعــد مــوت أبي طالــب إیل مــا مل یکونــوا یصلــون إلیــه في حیاتــه  حــیت مــات أبــو طالــب وذلــك أن قر
ــرج ذلــك  حــیت ینثــر بعضهــم التــراب عــیل رأســه وحــیت إن بعضهــم یطــرح علیــه رحــم الشــاة وهــو یصــیلي وکان رســول اهلل ين
یق.فلمــا اشــتد علیــه األمــر بعــد مــوت أبي طالــب  یقــول أي جــوار هــذا یــا بــني عبــد منــاف ! مث یلقیــه بالطر عــیل العــود و

حمایــــــــت جنـاب 
ابـــــــــــــــــــــوطالب و 
امیرالمؤمنین؟امهع؟ 
از پیامبــــــــــــــــــــــــــــر 

گرامی؟لص؟
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ی اهلل علیه وآله _ منحصر در ابو بکر می بود و مهابت او 
ّ
گر در واقع نصرت آن _ حضرت صل ا

در خاطر رؤسای قریش وقعی می داشت؛ چرا با وجود چنین ناصری از مّکه به مدینه هجرت 

می فرمود؟

 و بر تقدیر تسلیم نصرت جزئیه در آن وقت، گوییم)1( نافع ترین نصرت ها نصرت و اعانت 

در غزوات و مواطن بوده، و شیخین در هیچ غزوه ُمصّدر تردد نشده اند، بل در بعضی از مواطن 

که در جنگ)3( ُاحد غیر از  کتب ِسَیر و اخبار مسطور است  گزیده؛)2( چنانچه در  فرار را بر قرار 

امیر المؤمنین)4( _ علیه السالم _ و عّباس احدی در رکاب آن حضرت _ صلی اهلل علیه وآله _ 
نمانده بود)5( و جناب حضرت امیر المؤمنین _ علیه السالم _ در آن وقت تنها بر تن ها می زد و 

جمیع مشرکین را متفرق می ساخت، و در آن حال هاتف از آسمان ندا می داد)6(: 

 )8(»)7( ّ  عیلي
ّ

 ذو الفقار، وال فیت إال
ّ

»ال سیف إال

یــخ، ج 2، ص 91(� نیــز ر�ک: البدایــة  یــد بــن حارثــة إیل ثقیــف یلتمــس مهنــم النصــر«� )الکامــل فــي التار خــرج ومعــه ز
والنهایــة، ج 3، ص 164؛ إمتــاع األســماع، ج 1، ص 45؛ المختصــر فــي أخبــار البشــر، ج 1، ص 151 _ 152؛ التحفــة 
اللطیفــة، ج 1، ص 12؛ الســیرة الحلبیــة، ج 3، ص 498؛ مختصــر الســیرة النبویــة لمغلطــاي، ص 54؛ نهایــة األرب، 

ج 1، ص 167�

1� ب: )گویم( به جای )گوییم(�

کــرده و از  گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم را رهــا  کــه خلفــاء در میــدان نبــرد، پیامیــر  2� کثیــری از روایــات داللــت دارد 
کــه:  کــرده  کوفــی )م 235( از حکــم بــن عیینــه نقــل  کــه ابــن ابــی شــیبه  زحــف فــرار نمودنــد� از آن جملــه روایتــی اســت 

»ملــا فــر النــاس عــن النــ�ي صــیل اهلل علیــه وســلم یــوم حنــین جعــل النــ�ي صــیل اهلل علیــه وســلم یقــول: 
د المطل�ب  �ن ��ب ا ا�ب �ن

ئ
ا �ب   یی لا کدن �ب ا ال�ن �ن

ئ
   ا

بعــة: ثالثــة مــن بــني هاشــم ورجــل مــن غیرهــم: عــیلي بــن أبي طالــب والعّبــاس ومهــا بــین یدیــه   قــال: فلــم یبــَق معــه إال أر
وأبــو ســفیان بــن احلــرث آخــذ بالعنــان وابــن مســعود مــن جانبــة األیســر« )المصنــف، ج 8، ص 552 _ 553(�

3� ب: )جنگ( ندارد�

4� ا: )علی( به جای )امیر المؤمنین(�

ی اهلل علیه وآله احدی نمانده بود(�
ّ
5� ا: )در رکاب فیروزی انتساب پیغمبر صل

که( 6� ب: )در آن حال این ندا از آسمان می آمد 

 ذو الفقار(�
ّ

7� ب: )ال فتی إال علي ال سیف إال
کنــز العّمــال، ج 5، ص 723، ح: 14242؛ تذکــرة الخــواص، ص 280؛ المناقــب  8� الــروض األنــف، ج 2، ص 143؛ 
للخوارزمــي، ص 104؛ المناقــب لمغازلــي، ص 258 _ 260، ح: 234، 235 و 236؛ ذخائــر العقبــی، ص 74؛ فرائــد 

فــــــــرار شیخیـــــن از 
احـــد جنـــگ 
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که اّول جناب رسالت مآب)1( _ صلی اهلل علیه وآله _ رایت به  و همچنین در غزوه خیبر 
ی اهلل 

ّ
کاری نکرده)2( با حال تباه برگشتند�)3( آخر آن حضرت _ صل شیخین دادند و ایشان 

علیه وآله _ فرمود: 

کّرار غیر فّرار()4(«)5(� »ألعطین الرایة )غدًا الرجل 

الســمطین، ج1، البــاب الخمســون، ص 257 _ 258؛ الریــاض النضــرة، ج 3، ص 155_ 156؛ شــرح المقاصــد، ج 
2، ص 301� ایــن واقعــه از مشــاهیر قصــص اســت� صحابــی رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم حســان بــن ثابــت 
کــه ســبط ابــن جــوزی )م 654( در  انصــاری در آن وقــت در مــدح امیــر المؤمنیــن علیه الســالم ایــن اشــعار ســروده 

تذکــرة الخــواص، ص 280 چنیــن نقــل نمــوده اســت: 

لیی �ب م�ن س �ب ع ل�ی �ت ا    وال�ن ادى م�ل�ن ل �ن ــــــ��ی �ب �ب   
یی المـــــ�سل �ب وا    �ول ال�ن �د�ت

ئ
د ا والمسلمو�ن �ت   

لا علــــــــــیی ــــــی اإ �ت ولا �ن ا�     �ت و ال�ن لا دن �ن اإ لا س�ی   

1� ب: )پیغمبر( به جای )رسالت مآب(�

2� ب: )نساخته( به جای )نکرده(�
گفــت: »یــا أبــا لیــیل  ی بــه ابــو لیلــی  کــه و کــرده  کــم نیشــابوری )م 405( از امیــر المؤمنیــن علیه الســالم روایــت نقــل  3� حا
کنــت معکــم. قــال: فــان رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وآلــه بعــث أبــا بکــر إیل خیبــر  یبــر؟ قــال: بــیل واهلل  کنــت معنــا حبن أمــا 
رجــاه« )املســتدرک ج 3 ص  یــد: »هــذا حدیــث صحیــح االســناد ومل ين فســار بالنــاس واهنــزم حــیت رجــع«. ســپس می گو
کــرده: »وعــن ابــن عبــاس قــال بعــث رســول اهلل  37(. هیثمــی )م 807( نیــز فــرار شــیخین را از ابــن عبــاس چنــین نقــل 
صــیل اهلل علیــه وســلم إیل خیبــر أحســبه قــال أبــا بکــر فرجــع مهنزمــا ومــن معــه فلمــا کان مــن الغــد بعــث عمــر فرجــع مهنزمــا 
بنــه أصحابــه. فقــال رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم ألعطــین الرایــة غــدار رجــال يــب اهلل ورســوله  يج ــ�ن أصحابــه و يج
يبــه اهلل ورســوله ال یرجــع حــیت بفتــح اهلل علیــه فثــار النــاس فقــال أیــن عــیل؟ فــإذا هــو یشــتکي عینیــه فتفــل في عینیــه  و

مث دفــع إلیــه الرایــة فهزهــا ففتــح اهلل علیــه«� )مجمــع الزوائــد، ج 9، ص 124( 

کّرار غیر فّرار( 4� ب: )إلخ( به جای )غدًا الرجل 
5� ایـــن حدیـــث شـــریف بـــا الفـــاظ مختلـــف نقـــل شـــده اســـت� از آن جملـــه احمـــد بـــن حنبـــل از امیـــر المؤمنیـــن علیه الســـالم 
يبـــه اهلل ورســـوله لیـــس بفـــرار« )مســـند أحمـــد،  کـــرده: »قـــال ألعطـــین الرایـــة رجـــال يـــب اهلل ورســـوله و اینگونـــه نقـــل 
کـــوع چنیـــن روایـــت می کنـــد: »فقـــال رســـول اهلل  ج 1، ص 99 و ج 4، ص 52( بخـــاری )م256( نیـــز از ســـلمة بـــن اال
ـــح  ـــال يـــب اهلل ورســـوله یفت ـــه اهلل ورســـوله أو ق ـــال لیأخـــذن غـــدا رجـــل يب ـــة أو ق ـــه وســـلم ألعطـــین الرای صـــیل اهلل علی
اهلل علیـــه فـــإذا حنـــن بعـــیل ومـــا نرجـــوه فقالـــوا هـــذا عـــیل فأعطـــاه رســـول اهلل صـــیل اهلل علیـــه وســـلم ففتـــح اهلل علیـــه« 
کتـــاب الجهـــاد  کتـــاب الجهـــاد والســـیر، ص 599، ح: 2975(� نیـــز ر�ک: )صحیـــح البخـــاري  )صحیـــح البخـــاري 
ـــل أصحـــاب النبـــي، ص 742 _ 743، ح: 3701 و  کتـــاب فضائ والســـیر، ص 593، ح: 2942 و ص 604، ح: 3009 
کتـــاب  کتـــاب الجهـــاد والســـیر، ص 785، ح: 1807  کتـــاب المغـــازي، ص 839، ح: 4210؛ صحیـــح مســـلم   3702
فضائـــل الصحابـــة، ص 1020، ح: 2405 و 2406 ســـنن ابـــن ماجـــه، ج 1، ص 45، ح: 121؛ ســـنن الترمـــذي، ج 5، 
بـــاب مناقـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اهلل عنـــه، ص 302، ح:3808( و دیگـــر بســـیاری از محّدثیـــن اهـــل ســـنت و 
کر  کـــه اینجـــا مجـــال نقـــل آنهـــا نیســـت� امـــا بـــا ایـــن نـــص ابـــن عســـا شـــیعه ایـــن حدیـــث را بـــا الفـــاظ مختلـــف آورده انـــد 

کامی شـــیخین در  نا
خیبـــر و شـــجاعت 
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟
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کالم فرار شیخین ظاهر می شود�)1( )و مصداق این آیه   و از این حدیث بر عارفان اسالیب 

اٍل<)2( إلخ()3(  َ �ت ا ِل�تِ ً �ن َحّ�ِ ا ُم�تَ
َّ
ل َ�ُه اإِ ُ دنٍ ُد�ب ْوَم�ئِ َ ِهْم �ی ِ

ّ
َول ُ می گردند>َوَم�نْ �ی

و همچنین در جنگ خندق عمرو بن وّد مبارز می طلبید)4( و هیچ یک از صحابه اقبال به 

حرب او نمی کردند� آخر به ضرب ذو الفقار حیدری آن بالی عظیم از سر اسالم و مسلمین دفع 
ی اهلل علیه وآله _ بهتر از عبادت ثقلین فرمود�)6(

ّ
شده و آن ضربت را رسول اهلل)5( _ صل

کس  که از آن جمله، چند  کثیر از مهاجرین  که: »به ُحسن سعی ابو بکر جمعی  گفته  اّما آنچه 
داخل عشره مبشره بوده اند، ایمان آورده اند«� کالمی)7( است بی اصل محض؛ چه)8( از مهاجرین 

یـــخ، ج 2، ص 56 و همچنیـــن ابـــن مغازلـــي )م  یـــخ مدینـــة دمشـــق، ج 41، ص 219 یعقوبـــی در تار )م 571( در تار
کـــه: »بعـــث رســـول اهلل  483( نیـــز از ُطـــرق متعـــدد ایـــن روایـــت را نقـــل نمـــوده و از آن جملـــه از ابـــو هریـــره نقـــل می کنـــد 
صـــیل اهلل علیـــه وســـلم أبـــا بکـــر إیل خیبـــر فلـــم یفتـــح علیـــه، مث بعـــث عمـــر فلـــم یفتـــح علیـــه، فقـــال: ألعطـــین الرایـــة رجـــال 
 في َعْیَنـــه، 

َ
، فَتَفـــل ُّ ابـــن أبي طالـــب وهـــو أْرَمـــَد العـــین ـــه اهلل ورســـوله، فدعـــا عـــیلي ُیِحّبُ ه، و

َ
 غیـــر َفـــّرار ُیِحـــّبُ اهلل ورســـول

ً
َکـــّرارا

ـــَف 
ْ
ـــا َخل  وأن

ُ
ـــْرِول ـــَح اهلل علیـــك، فخـــرج هُيِ مـــِض هبـــا حـــیّت َیْفَت

ْ
ـــة َفا . قـــال: ُخـــْذ هـــذه الّرای ـــّطُ ـــْد ق ـــه مل َیْرَم ـــه وکأّن ففتـــح َعْیَن

ّ بـــن  أثـــره حـــیّت َرَکـــز رأیتـــه في َرَضـــم تـــت احِلصـــن، فاّطلـــع رجـــل هيـــودّيُ مـــن رأس احِلْصـــن وقـــال: َمـــن أنـــت ؟ قـــال: عـــیلي
ـــذي أنـــزل التـــوراة عـــیل مـــوس! قـــال: فـــواهلل مـــا رجـــع حـــیّت فتـــح اهلل 

ّ
ـــُم وال أبي طالـــب، فالتفـــَت إیل أصحابـــه وقـــال: ُغِلْب

ـــه«� )المناقـــب، ص 245 _ 246، ح: 217( علی

ــرار اصحــاب آن  ــر ف کــه قرینــه اســت ب ــرار«  ــه وســلم: »غیــر ف کالم رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وآل ــه ســیاق  1� اشــاره اســت ب
کــه  حضــرت صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم در ایــن جنــگ� و بحمــد اهلل پیشــتر از روایــات اهــل ســّنت اثبــات نمــوده ایــم 

کننــدگان بودنــد�  شــیخین و رفقــاء آنهــا هــم در بیــن فــرار 

2� األنفال )8(: 16�

3� ا: ندارد�

که عمرو بن عبدود مبارز طلبید( 4� ب: )در جنگ خندق 

5� ا: )رسول خدا( به جای )رسول اهلل(

بــة عــیلي خیــر  کتــب اهــل ســّنت ذکــر شــده اســت� از آن جملــه »لضر 6� ایــن حدیــث شــریف بــا عبارت هــای مختلــف در 
« در  « در المواقــف، ج 3، ص 628 و 637 آمــده و »قتــل عــیلي لعمــرو أفضــل مــن عبــادة الثقلــین مــن عبــادة الثقلــین
نــدق أفضــل مــن أعمــال  ــوم احلن ــد ود ی ــن عب ــب لعمــرو ب ــن أبي طال ــارزة عــیلي ب الســیرة الحلبیــة، ج 2، ص 642 و »ملب
أمــیتي إیل یــوم القیامــة« در المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج 3، ص 32؛ کنــز العّمــال، ج 11، ص 623، ح: 33035؛ 
یــخ بغــداد، ج 13، ص 19؛ المناقــب للموفــق  شــواهد التنزیــل، ج 2، ص 14؛ التفســیر الکبیــر، ج 31، ص 31؛ تار

گردیــده اســت�  الخوارزمــي، ص 107؛ شــرح المقاصــد، ج 2، ص 301 وغیــر آنهــا درج 

7� ب: )حرفی( به جای )کالمی(

که( به جای )چه( 8� ب: )زیرا 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــربت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
بهتـــــــر از عبـــادت 

ثقلیـــن

ب  ر محـــــــــــــــــــــــــــا
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
ــارب رســـول   محـــــــ

خـــــــــــــدا؟لص؟
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کسانی که ایمان شان قوی بوده؛ مثل ابو ذر و مقداد و عّمار و غیرهم)1( _ رضي اهلل عنهم _ حاشا 
که به ُحسن سعی او ایمان آورده باشند� )مگر بعضی از منافقین که مثل او طامع دنیا و طلب 

جاه و ریاست بوده اند، به سعی او داخل اهل اسالم شده باشند()2(� 

که به زعم باطل اهل سّنت از عشره مبشره اند _ به  )اّما اگر طلحه و زبیر و امثال ایشان _ 
کشف می دانست  گویا ابو بکر از راه  سعی او داخل اهل اسالم شده باشند، مستبعد نیست� 
که اینها به موافقت دخترش کمر به خون علی _ علیه السالم _ خواهند بست� بنا بر آن سعی در 

اسالم اینها کرده باشد()3(� 

که هرگاه پیغمبر)4( _ صلی اهلل علیه وآله _ در شأن علی   ای مسلمانان ! انصاف بدهید 
 _ علیه السالم _ فرموده باشند: »حربک حربي« و این حدیث در کتب اهل سّنت)5( موجود است)6(� 
که مرتکب حرب با)7( علی شود در حقیقت محارب با پیغمبر  کسی   پس با وجود این حال 
ی اهلل علیه وآله _ شده است و محارب پیغمبر البته کافر است� و چنین کسان را چگونه 

ّ
_ صل

ی اهلل علیه وآله _ بشارت بهشت داده باشد)8(؟
ّ
پیغمبر _ صل

1� ا: )وغیرهم وغیرهم(

2� ا: ندارد�

3� ب: ندارد�

4� ب: )رسول خدا( به جای )پیغمبر(�

کتــاب المناقــب، ج 3، ص 1735، ح:  5� ب: )مشــکاة( بــه جــای )کتــب اهــل ســّنت(� ر�ک: )مشــکاة المصابیــح 
)6154

کــه  کتابهــای شــیعه و ســنی وارد شــده و نشــانگر آنســت  6� ایــن حدیــث شــریف از طــرق متعــدده و الفــاظ مختلــف در 
گاهــی بــه تنهایــی مخاطــب بــه  گرامــی صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم چنــد دفعــه ایــن حدیــث را تکــرار فرمودنــد�  پیامبــر 
گاهــی مخاطــب بــه امیــر المؤمنیــن و فاطمــه زهــرا و امــام  امیــر المؤمنیــن علیه الســالم می فرماینــد: »حربــک حربــي« و 
حســن مجتبی و امام حســین صلوات اهلل علیهم أجمعین� ر�ک: ســنن الترمذي، ج 5، ص 360، ح: 3962؛ ســنن 
ابــن ماجــه، ج 1، ص 52، ح: 145؛ مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 2، ص 442؛ المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج 
 3، ص 149؛ مجمــع الزوائــد، ج 9، ص 169؛ المعجــم الکبیــر للطبرانــي، ج 3، ص 40؛ المعجــم األوســط للطبرانــي،
کنــز العّمــال، ج 12، ص 97، ح: 34164؛ ج 13، ص   ج 3، ص 179؛ المعجــم الصغیــر للطبرانــي، ج 2، ص 3؛ 
640، ح: 37619؛ المناقــب البــن مغازلــي، ص 116 _ 117، ح: 90؛ شــرح نهــج البالغــة البــن ابــی الحدیــد، ج 2، ص 

ــق، ج 14، ص 158�  ــة دمش ــخ مدین ی 297، ج 18، ص 24، ج 20، ص 221؛ تار

7� ب: محارب با علی�

8� ا: )خواهد داد( به جای )داده باشد(�
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که ابو بکر را در مرافقت  کال  کرده، حاشا و  و اّما آنچه از مرافقت غار و شب هجرت ذکر 
که در غار از وی به ظهور آمد  کرامت جزع و فزع  غار هیچ فضیلتی حاصل شده باشد، )بلکه 

معلوم که اعتقاد و یقین او بر خدا و رسول اصاًل نبود()1(�

که جناب  کتب ِسَیر و اخبار مسطور است، بر این نمط بوده   و صورت واقعه غار آنچه در 
ی اهلل 

ّ
کّفار به اراده قتل آن حضرت _ صل که  ی اهلل علیه وآله)2( _ در شبی 

ّ
رسالت مآب _ صل

کرده بودند، به حکم الهی علی _ علیه السالم _ را بر فراش خود خوابانیده)3(  علیه وآله _ اتفاق 
که امشب از خانه های خود برمیائید� ابو  عازم مدینه شد� و جمیع صحابه را قدغن فرمود)4( 

ی اهلل علیه وآله _ از دنبال آمد�
ّ
بکر به خالف امر آن حضرت _ صل

بیرون  از خانه های خود  که امشب  بودم  گفته  نه من  ابو بکر!  که: ای  فرمودند   حضرت 
میائید؟ ابو بکر گفت که: یا رسول اهلل! مفارقت تو بر من عظیم نمود، صبر نتوانستم کرد� 

گرفتند� چون)5( در غار داخل شدند و مشرکان _ )که به  حضرت به ضرورت او را همراه 
کرد،  یاِر غار قلق و اضطراب آغاز  تفحص برآمده بودند()6( _ نزدیک به دِر غار رسیدند� آن 
این  از  ا<)7( ُمخِبر  َ َمَ��ن اهلَل  �نَّ  اإِ �نْ  ْ��نَ

�تَ ا 
َ
>ل کریمۀ  و  گاه شوند�  آ که مشرکان  بود  نزدیک  چنانچه 

حال)8( است� 

مستولی  دلش  بر  ُحزن  و  خوف  همۀ  این  می بود،  درست  رسول  و  خدا  به  او  ایمان  گر  ا
که حق سبحانه او را در نزول سکینه شریک پیغمبر  نمی شد� )و دلیل بر این معنی آن است 

گر  ِه<)9(؛ چه ا �یْ
َ
ُه َعل �تَ �نَ َل اهلُل َسِک�ی �نَ �نْ

ئَ
ا َ کرد: >�ن _ صلی اهلل علیه وآله _ نساخت و به ضمیر مفرد ذکر 

1� ا: ندارد�

که جناب پیغمبر صلی اهلل علیه وآله وسلم( 2� ب: )و صورت واقعه غار بر سبیل اجمال این است 

3� ب: )جا داده( به جای )خوابانیده(�

4� ا: )کرد( به جای )فرمود(�

5� ب: )وچون(�

6� ا: ندارد�

7� التوبة )9(: 40�

8� ا: )معنی( به جای )حال(�

9� التوبة )9(: 40�

ماجـــــرای   شب 
هجرت

خلیفـــه   مشمول 
آیۀ سکینه نیست
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ایمان او صحیح و ثابت می بود به ضمیر تثنیه مذکور می شد، چنانچه در مواضع دیگر حق 
که ضمیر »علیه« و  سبحانه جمیع مؤمنین را در نزول سکینه شریک ساخته� و نمی تواند بود 
ی اهلل علیه وآله _ نازل 

ّ
»أّیده« راجع به ابو بکر باشد؛ زیرا که سکینه اّول می باید که بر _ رسول صل

شود� بعد از آن به واسطه و ُطفیل او بر مؤمنین� و لهذا در آیات نزول سکینه همۀ جا لفظ »علی 
رسوله« مقّدم آمده(�)1( )2(

ا  َ >�ی که اهل سّنت در این آیه سرمایۀ افتخاِر او پنداشته اند، آیۀ  اّما لفظ »صاحب«)3( را 
<)4( که حضرت یوسف _ علیه السالم _ به آن دو کافر در زندان خطاب کرده اند  �نِ حبْ َییِ الّسِ َصاِ��ب

در جواب ایشان کافی است�

گر عاقل منصف در قصۀ غار خوض نماید، پستی مرتبۀ آن یاِر غار بر او ظاهر  خالصه، ا

که در شب هجرت از امیر المؤمنین)5( علی _ علیه السالم _ به وقوع آمده بر  کاری  می شود� اّما 

عالمیان روشن است� 

ــه _ علــی _  کــه چــون پیغمبــر _ صلــی اهلل علیــه وآل در تفســیر ثعلبــی و غیــره مذکــور اســت)6( 

علیه الســالم _ را بــر فــراش خــود جــا داده متوجــۀ رحیــل شــدند، جنــاب والیــت مــآب بــه ســکینه 

ــر فــراش ســّید َانــام اســتراحت فرمــود� در آن حــال حــق ســبحانه تعالــی)7( بــه  و اســتقالل تمــام ب

1� ب: ندارد�
و   )62  :)9( هت  و�ب )ال�ت  > �نَ �ی ِم�نِ ُموئْ

ْ
ال ی 

َ
َوَعل َ�ُسوِلِه  ی 

َ
َعل ُه  �تَ �نَ َسِک�ی اهلُل  َل  �نَ �نْ

ئَ
ا ّمَ  >�ش می خوانیــم:  تعالــی  خــدای  قــول  در  2� چنانکــه 

بــه  کریمــه  آیــات  ایــن  از  < )الفتــح )48(: 26(�  �نَ �ی ِم�نِ ُموئْ
ْ
ال ی 

َ
َوَعل َ�ُسوِلِه  ی 

َ
َعل ُه  �تَ �نَ َل اهلُل َسِک�ی �نَ �نْ

ئَ
ا د: >�ن �ما�ی �ن می �ن �ی �ن همحچ

کــرم صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم ســکینه نــازل نکــرده مگــر اینکــه  کــه پــروردگار جــای بــر پیامبــر ا خوبــی روشــن می شــود 
کــه فقــط  کــرده اســت� ولــی تنهــا مقامــی  کــه همــراه او بودنــد را نیــز شــامل ســکینۀ خویــش  ی بــر مؤمنینــی  بــه واســطۀ و
ــار  ــۀ غ ــن آی ــده، همی گردی ــروم  ــراه او مح ــده و هم ــاب ش ــکینه انتخ ــزول س ــرای ن ــلم ب ــه وس ــه وآل ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ــه  ــف ب ــه مؤل ــرد چنانک ــرار نگی ــریفه ق ــه ش ــن آی ــمول ای ــة اّول مش ــا خلیف ــه ت ــزول یافت ــرد ن ــای مف ــا ضمیر ه ــه ب ک ــت  اس

ــت�    ــه اس ــث آن پرداخت بح

ِه< )التوبة )9(:  40( وُل ِلَصاِ��بِ �تُ َ  �ی
دنْ 3� که در این آیۀ شریفه چنین وارد شده است: >اإِ

4� یوسف )12(: 39 و 41�

5� ب: )امیر المؤمنین( ندارد�

که( 6� ب: )در تفسیر ثعلبی آمده 

7� ب: )تعالی( ندارد�

جوانمـــــــــــــــــردی 
امیرالمؤمنیـن در 

شب هجرت
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جبرئیــل و میکائیــل خطــاب فرمــود)1( کــه: مــن میــان شــما هــر دو)2( عقــد اخــوت بســتم و عمر یکی 

کــه حیــات بــرادر خــود را بــر حیــات  کــدام یکــی از شــما اســت  را دراز تــر از عمــر دیگــری ســاختم� 

کــه: )مــا هــر دو حیــات خــود را از حیــات بــرادر  گفتنــد  خــود ایثــار نمایــد؟ آن هــر دو ملــک مقــرب 

دوســتر می داریــم و()3( ایــن ایثــار از مــا نمی آیــد� 

از جناب الوهیت فرمان شد که چرا مثل علی نمی شوید که او نفس خود را فدای نفس برادر 

کرده و بر فراش او خوابیده اسـت� حاال بروید او را از مشـرکان پاس بدارید�آن هر دو ملک  خود 

معظم به فرمان کردگار عالم به جهت پاس آمدند� و)4( جبرئیل بر بالین و میکائیل در پائین پای 

آن حضرت نشسته پاس می دادند و می گفتند که خوشا به حال تو یا علی که خدای عّز وجل)5( 

اهتِ اهلل<)7(  َ اَء َمْ�صن َ �ن ِ �ت ْ َسُه ا�ب �نْ ِ�یی �نَ ْ َسش اِس َم�نْ �ی
َ ئکـه�)6( و کریمـۀ >َوِم�نَ ال�نّ  بـه تـو مباهـات می کند بر مال

)به اتفاق اکثری از مفسرین اهل سّنت()8( در خصوص این واقعه شرف نزول یافته�)9(

قوله:
»و بر این قیاس کن حال حضرت فاروق که به برکت دعای حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه 

م: »اللهم أید اإلسالم بأحد العمرین« ناصر دین شد نه خاذل آن� و از روز اسالم او دین آشکارا 
ّ
وسل

گردید و نماز به جماعت در پیش کعبه به محضر جمیع اعیان قریش به کمال قدرت و استیال 

1� ا: )کرد( به جای )فرمود(�

2� ب: )هر دو( ندارد�

3� ب: ندارد�

4� ا: )و( ندارد�

5� ا: )تعالی( به جای )عز وجل(�

6� الکشف والبیان، ج 2، ص 125�

7� البقرة )2(: 207�

8� ب: ندارد�

کــرده »نزلــت فــي علــي بــن أبــي طالــب حیــن هــرب النبــّي صلــی اهلل علیــه وســلم مــن  ــاس روایــت  9� ثعلبــی از ابــن عّب
المشــرکین إلــی الغــار مــع أبــي بکرالصدیــق ونــام علــّي علــی فــراش النبــّي صلــی اهلل علیــه وسلم«)الکشــف والبیــان، 
ج 2، ص 126( نیــز ر�ک: شــواهد التنزیــل، ج 1، ص 123و 128و 129؛ التفســیر الکبیــر، ج 5، ص 223؛ إمتــاع 

األســماع، ج 1، ص 57؛ شــرح نهــج البالغــة، ج 13، ص 262�
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بر آن   )1(> �ن �ی ِم�نِ ُموئْ
ْ
ال َ�َك ِم�نَ  �بَ

ا�تَّ َوَم�نِ  َك اهلُل  ُّ َ�ْس�بُ یی �بِ
ال�نَّ َها  ُّ �ی

ئَ
ا َا  کریمۀ >�ی گذارده شد؛ چنانچه نزول 

شاهد است� و کیفیت هجرت او روزی که بعد از طواف کعبه بانگ بر اعیان کفار زد و گفت که: 

که مادر خود را بی فرزند و  کیست  م _ می روم، 
ّ
ی اهلل علیه وسل

ّ
اینک)2( به خدمت نبی اهلل _ صل

فرزند خود را یتیم کند؟ نیز معلوم است«�

أقوگ:
کــه داللــت بــر عــدم  کتــب اهــل ســّنت چیــزی چنــد یافتــه می شــود  کــه در  پوشــیده نمانــد 

کــه رائحــه ]ای[ از تصدیــق نبــّوت بــه مشــام جانــش  ایمــان عمــر می نمایــد و معلــوم)3( می شــود 

نرســیده بــود�

روایت  متعدده  ُطرق  به  مشکاة  صاحب  که  است  تورات  نسخۀ  حدیث  جمله،  آن  از   

نموده)4( و ما یکی از آن روایات در این جا ذکر می کنیم:

 اهلل علیه وسلم؛ بنسخة من التوراة، فقال: 
ّ

طاب أىت رسول اهلل صیل »عن جابر أن عمر بن احلن

م 
ّ
 اهلل علیه وسل

ّ
یا رسول اهلل هذه نسخة من التوراة، فسکت، فجعل یقرأ ووجه رسول اهلل صیل

 اهلل علیه وسلم؟ فنظر 
ّ

یتغّیر، فقال أبو بکر: ثکلتک الثواکل، أما تری ما بوجه رسول اهلل صیل

م. فقال: أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله 
ّ
 اهلل علیه وسل

ّ
عمر إیل وجه رسول اهلل صیل

م: والذي 
ّ
 اهلل علیه وسل

ّ
، فقال رسول اهلل صیل

ً
، ومبحّمد نبّیا

ً
، وباإلسالم دینا

ً
رضینا باهلل رّبا

نفُس حمّمد بیده، لو بدا لکم موس فاتبعتموه وترکتموني و)5( لضللم عن سواء السبیل؛ ولو 

، رواه الدارمي«.)6(   وأدرک نبّوىتي ألتبعني
ً
کان حیا

کرد و اقرار به اسالم و  عجب تر آنکه بعد از اینکه)7( عمر از غضب خدا و رسول استعاذه 

1� األنفال )8(: 64�

2� ب: )اینک( ندارد�

3� ب: )ظاهر( به جای )معلوم(�

4� ب: )که در مشکاة به طریق متعدد روایت شده(�

5� م: )و( ندارد�

کتاب االعتصام بالکتاب والسنة، ج 1، ص 68، ح: 194� 6� مشکاة المصابیح 

7� ا: )آنکه( به جای )اینکه(

حـــــدیث نسخۀ 
تـــــــورات و عـدم 
ایمان ناسخ آن
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گر موسی برای شما پیدا شود، متابعت او و ترِک  نبّوت آورد، حضرت در جواب او فرمودند که ا
من خواهید کرد� شما گمراهید از راه راست! 

که اگر  کید« مؤّکد فرمود� آخر به ضرورت عقل معلوم است  و این معنی را به قسم و »الم تأ
ی اهلل علیه وآله _ بعد از استعاذه و اقرار عمر اثر انکار در باطن او نمی یافت، چرا 

ّ
پیغمبر _ صل

کید« را بر آن می افزود؟  نسبت ضاللت به او می داد و قسم و »الم تأ

گمراه  گمراهی او قسم خورد البته  ی اهلل علیه وآله _ بر 
ّ
که رسول خدا _ صل )پس شخصی 

است� و اال بر قول و قسم پیغمبر اعتماد نمی نماید، والعیاذ باهلل(�)1( 

کرده اند� و  که بخاری)2( و دیگران روایت  و همچنین حدیث تنفیذ جیش اسامه است 

ی اهلل علیه وآله _ در مرض موت)3( جیشی 
ّ
صورت آن واقعه چنین بود که جناب پیغمبر _ صل

کّفار مأمور فرمود)4( و اسامه بن زید را به ریاست آن نامزد)5( ساخت� و از جمله  را به جهاد 

اهل)6( آن جیش ابو بکر و عمر و جمعی از مهاجرین و انصار)7( بودند� پس اسامه همان روز 

ی اهلل علیه وآله _ خیمه از مدینه بیرون زد� و این عزیزان چون 
ّ
به موجب امر سرور عالم _ صل

کار خود از  ی اهلل علیه وآله _ رو به ازدیاد دارد، نظر بر مصلحت 
ّ
 دیدند که مرِض پیغمبر)8( _ صل

که اینها)9( تقاعد می ورزند، صورت واقعه را به جناب  مدینه بیرون نیامدند� چون اسامه دید 

1� ا: ندارد�

کــه عــادت محمــد ابــن اســماعیل  2� »بخــاری« اینجــا یــا تحریــف اســت یــا از طغیــان قلــم مؤلــف، پیشــتر یــادآور شــدیم 
کــه هــر جــا فضائــل و مناقــب اهل بیــت رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم  بخــاری )م 256( بــر ایــن نمــط بــوده 
کشــف عــوار  کــه  کنــد  کــه چیــزی را نقــل  می دیــده از نقــل آن پرهیــز می کــرده اســت و همانســان از او بعیــد اســت 

امامــان او بکنــد�  

3� ا: )موت( ندارد�

4� ب: )به جهاد نامزد فرمود(�

5� ب: )مأمور( به جای )نامزد(

6� ب: )اهل( ندارد�

7� ا: )اهل آن جیش ابو بکر و عمر و خالد و طلحه و زبیر وغیرهم بودند(�

8� ب: )آن حضرت( به جای )پیغمبر(

9� ب: )یاران( به جای )اینها(�

 تنفیــــــــذ  جیـــــــش
 اسامه و سرپیچی 

خلفا
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ی اهلل علیه وآله _ با وجود 
ّ
ی اهلل علیه وآله _ معروض داشت� و آن حضرت _ صل

ّ
پیغمبر _ صل

شدت بیماری و ضعف مفرط به مسجد تشریف آورده امر به احضار صحابه فرمود)1( و خطبه 
مشتمل بر حمد و ثنای الهی خوانده گفت:

ف عنه«�
ّ
ل  »جّهزوا جیش أسامة لعن اهلل من تن

ی اهلل علیه وآله 
ّ
ف و تقاعد نکردند و مورد لعن رسول _ خدا صل

ّ
با وجود این حال ترک تخل

فین بوده اند، چنانچه بخاری)2( و دیگران 
ّ
که شیخین داخل متخل گردیدند� و شک نیست   _

ی اهلل علیه وآله شده باشد، 
ّ
که مورد لعن از رسول خدا صل کسی  تصریح نموده اند�)3( پس 

سخن در اسالم او می رود تا به نصرت و تأیید اسالم چه رسد! 

نقل  مسلم  و  بخاری  از  مشکاة  صاحب  که  است)4(  قرطاس  منع  حدیث  همچنین  و 

کرده)5(: 

»عــن ابــن عبــاس، قــال: مّلــا حضــر رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم، وفي البیــت رجال، 

 
ً
کتــب لکــم کتابــا  اهلل علیــه وســلم: هلمــوا أ

ّ
طــاب، قــال النــ�يّ صــیل فهیــم عمــر بــن احلن

لــن تضلــوا بعــدي. فقــال عمــر: قــد غلــب علیــه الوجــع وعندکــم القــرآن، حســبکم کتــاب 

بــوا یکتــب لکــم رســول اهلل  اهلل. فاختلــف أهــل البیــت واختصمــوا، مفهنــم مــن یقــول: قّر

کثــروا اللغــط واالختــالف  صــیل اهلل علیــه وســلم. ومهنــم)6( مــن یقــول مــا قــال عمــر. فلّمــا أ

. ]قــال عبیــد اهلل[: فــکان ابــن عبــاس  قــال رســول اهلل صــیل اهلل علیــه وســلم: قومــوا عــني

یــة مــا حــال بــین رســول اهلل وبــین أن یکتــب هلــم ذلــك الکتــاب  یــة کل الرز یقــول: الرز

الختالفهــم ولغطهــم«.)7( انهتــی.

1� ب: )به احضار صحابه امر فرمود(�

که بخاری این روایت را تخریج نکرده است� 2� پیشتر به معرض بیان آمد 

3� المواقف، ج 3، ص 650؛ الملل والنحل، ج 1، ص 23؛ شرح نهج البالغة، ج 6، ص 52�

4� ا: )است( ندارد� 

5� ب: )که در مشکاة از بخاری و مسلم منقول است(�

6� م: )فیهم( به جای )منهم(�

کتاب الفضائل والشمائل، ج 3، ص 1682 _ 1683، ح: 5966� 7� مشکاة المصابیح 

حدیث قرطاس 
ّمت

ُ
و شومــــــی ا
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)و در روایِت سلیمان َاحَول از همین کتاب به جای »غلب علیه الوجع« »فقالوا: ما شأُنه؟ 

أهجر« واقع شده�)1(()2( 

که رأس و رئیس مانعان قرطاس عمر بود؛ چنانچه از فحوای این خبر ظاهر  مخفی نماند 

که کتاب اهلل بی تمّسک  است� و قول او: »حسبکم کتاب اهلل« باطل و مورث اضالل بوده؛ زیرا 

به عترت طاهره)3( سبب حصول نجات نمی شود)4(�

 و لهذا پیغمبر در حدیث تمّسک هر دو را با هم ضّم ساخته و دلیل بر این مّدعا آن است که 

کتاب اهلل مستمَسک هفتاد و دو فرقه است و شک نیست که)5( یکی از اینها ناجی و باقی هالک 

گر کتاب اهلل تنها در حصول نجات کافی می بود بایستی که جمیع ِفَرق ناجی باشند)6(�  اند� پس ا

و از این حدیث چندین قبایح به عمر راجع می شود:

بدان  را  ابدی  _ نفی ضالل  وآله  ی اهلل علیه 
ّ
که پیغمبر _ صل چیزی  از نوشتن  آنکه  اّتگ: 

متعلق)7( ساخته بود، مانع آمد و خالیق به شومی او تا قیامت سرگشته تیۀ ضاللت 

یة« إلخ� یة کل الرز ماندند� و لهذا ابن عباس گفت: »إن الرز

َهَوى<)8( در شـــأن او 
ْ
ِط�تُ َ��نِ ال �نْ َ  دوم: آنکـــه جنـــاب پیغمبـــر _ صلـــی اهلل علیـــه وآلـــه _ را کـــه آیـــۀ >َوَما �ی

کـــرد� شـــیخ احمـــد  آمـــده از روی بـــی ادبـــی بـــه هذیـــان نســـبت داد و انـــکار نـــّص قرآنـــی 

کـــه جمیـــع اقـــوال  گناهـــی خواســـته� و آن ایـــن اســـت   ِســـهِرندی)9( در ایـــن بـــاب عـــذر بدتـــر از 

1� همان�

2� ب: ندارد�

3� ب: )اهل بیت اطهار( به جای )عترت طاهره(�

4� ا: )نیست( به جای )نمی شود(�

5� ب:  )و حال آنکه یکی(�

6� ب: )کافی بودی جمیع فرق ناجی می بودند(�

7� ب: )به آن منوط( به جای )بدان متعلق(�

8� النجم )53( 3�

ی، ر�ک: ســبحة المرجــان ص 47 _ 52؛ أبجــد العلــوم ج 3 ص 225؛ نزهــة الخواطــر ج 5  9� بــرای اّطــالع از شــرح حــال و
ص 479 _ 486؛ رجــال الفکــر والدعــوة فــي اإلســالم ج 3 ص 601� 

 ݣݣکالم شیـــــــــــــــــــخ
 احمد ِسهِرندی
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ـــی اهلل علیـــه وآلـــه _ از روی وحـــی نبـــود و حدیـــث تابیـــر نخـــل و اســـارای بـــدر)1( 
ّ
پیغمبـــر _ صل

را شـــاهد قـــول خـــود آورده)2(� 

ی اهلل علیه 
ّ
راقم حروف گوید که: )بر تقدیر تسلیم ناطق به غیر وحی بودن پیغمبر _ صل

وآله _ در امور معاش دنیا می تواند بود� اّما()3( در امور دینّیه)4( خصوصًا در امری که نفی 
ضالل ابدی بدان منوط باشد، ممکن نیست که رسول خدا)5(ـ صلی اهلل علیه وآله _ به 

 وثوق و اعتماد از امور دینّیه)6( بر می خیزد�
ّ

هوای نفس حرف زند و اال
سوم: آنکه در آن وقت به سبب مخالفت عمر تنازع و تشاجر در میان حّضار)7( رو داد )و 

گرفتند()8( و شور  ی اهلل علیه وآله _ و دیگران طرف عمر را 
ّ
اهل بیت طرف پیغمبر _ صل

ی اهلل علیه وآله _ در 
ّ
و هنگامه برپا شد)9(� و این معنی موجب کمال آزار سّید ابرار _ صل

گردید)10(؛ )چنانچه عبارت حدیث داللت بر آن می نماید()11(� و آزار  حالت احتضار 

کــه  کــه بــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم نســبت داده شــده  گــرده افشــانی درختــان خرمــا اســت  1� حدیــث اّول_ دربــارۀ 
یــان مــردم شــد و حدیــث دوم  کــرد و ایــن ســبب ز گــرده افشــانی درخــت خرمــای نــر بــر خرمــای مــاده منــع  آن حضــرت از 
کــه در آن روز رأی عمــر بــن الخطــاب بــر خــالف رأی پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم  هــم _ دربــارۀ اســرای بــدر اســت 
گرفــت و رأی وی نــزد خداونــد بــر رأی پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه فضیلــت داشــت، نعــوذ بــاهلل� از  بــر اعــدام اســیران قــرار 
ایــن دســت احادیــث بســیار در کتابهــای اهــل ســّنت یافتــه می شــوند و متأســفانه همیــن احادیــث دســت آویــز برخــی از 
کــه بــرای دفــاع از جهــل امامــان خــود چنیــن افتــرا  کننــد� افســوس  غیــر مســلمانان می شــوند تــا در دیــن اســالم تشــکیک 
بــر پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه می بندنــد تــا بتواننــد جهــل وی نعــوذ بــاهلل ثابــت کننــد و از ایــن راه بــرای امامــان خــود 

کــه اهــل فــن همــه ایــن احادیــث را از موضوعــات می شــمارند�    دارای مستمســکی باشــند، اّمــا شــکی نیســت 

2� ر�ک: رد روافض ص 6 _ 9�

3� ب: ندارد�

4� ب: )دین( به جای )دینیه(

5� ا: )رسول خدا( ندارد�

6� ب: )دین( به جای )دینیه(

7� ب: )صحابه( به جای )حّضار(

8� ب: ندارد�

9� در »ا« جملــۀ )چنانچــه عبــارت حدیــث بــر آن داللــت می کنــد( در اینجــا ضبــط شــده اســت و مــا طبــق »ب« نــص را 
ضبــط نمودیــم�

گردید( 10� ب: )در حالت شدت ضعف و مرض 

11� در »ا« این جمله قبل از این آمده است؛ چنانکه متذکر شدیم�

اذیـــــت کننــــــــــدۀ 
پیامبر خدا؟لص؟ 
بـــــه نّص قـــــــــرآن 

ملعون است
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و�نَ  دنُ وئْ ُ �نَ �ی �ی ِ دن
َّ
�نَّ ال کما قال سبحانه: >اإِ کرده)1(،  دهندگان پیغمبر را خدای عّز وجّل لعنت 

�)2(> َ�هت �نِ
اآَ

ْ
ا َوال َ �ی

�نْ
ُ

ُهُم اهلُل �نِیی الّد َ��نَ
َ
ُه ل

َ
اهلَل َوَ�ُسول

کمـــال ناخوشـــی)4(  ـــی اهلل علیـــه وآلـــه _ ایشـــان را بـــه 
ّ
چهـــارم: آنکـــه در آن وقـــت پیغمبـــر)3( _ صل

ـــی اهلل علیـــه وآلـــه 
ّ
کـــه در آخـــر وقـــت از حضـــور پیغمبـــر _ صل کســـی  از پیـــش خـــود رانـــد و 

_ رانـــده شـــده باشـــد)5(، وای بـــر حـــال او� پـــس بـــا وجـــود ایـــن حالت هـــا عمـــر را ناصـــر و 
ــول  ــه قـ ــه بـ کـ <)6( را  �نَ �ی ِم�نِ ُموئْ

ْ
َ�َك ِم�نَ ال �بَ

َك اهلُل َوَم�نِ ا�تَّ ــۀ >َ�ْس�بُ ــمردن و آیـ ــالم شـ ــن اسـ معیـ
ـــر  ائمـــه اهل بیـــت _ علیهم الســـالم_ )و بعضـــی از مفســـرین اهـــل ســـّنت()7( در شـــأن امی
مؤمنـــان)8( _ علیه الســـالم _ ســـمت نـــزول یافتـــه)9(، در حـــق او فـــرود آوردن دور از انصـــاف 

و دانـــش اســـت� 
که نجات هر فردی موقوف بر  گوئیم  گونه اعانتی در بدو اسالم  و بر تقدیر تسلیم یک 
که از فحاوی این احادیث  که خاتمه اش چنان باشد  کسی  ُحسن خاتمۀ او است، 
گر در بدایِت حال اعماِل نیک از او به وقوع آمده باشد، حبط می شود� و  معلوم شد، ا

مصداق این مقال قّصۀ ابلیس و بلعم باعورا است�

قوله:
که وجۀ تفضیل بر وفق تعارف صحابه انفعیت اعانت سابقه  »و چون به وضوح پیوست 

بود� اگر جماعت موافق)10( تعارف خویش فضل حضرت مرتضی بر صدیق به وجوهی دیگر که 

کما قال اهلل عّز وجل( 1� ا: )و ایذای پیغمبر سبب لعن می شود، 

2� األحزاب )33(: 57�

3� ب: )رسول خدا( به جای )پیغمبر(�

کمال ناخوشی( ندارد� 4� ا: )به 

5� ب: )رانده و مطرود آن جناب شد( به جای )از حضور پیغمبر رانده شده باشد(�

6� األنفال )8(: 64�

7� ب: ندارد�

8� ا: )علی بن ابی طالب( به جای )امیر مؤمنان(�

9� ر�ک: شــواهد التنزیــل، ج 1، ص 310؛ أرجــح المطالــب، ص 87؛ البرهــان فــي تفســیر القــرآن، ج 5، ص 427؛ کشــف 
الغمــة، ج 1، ص 318�

10� ا: )موافق( ندارد�

نجـــــات انســـــان 
موقوف بر ُحسن 

خاتمه اوست
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م فریقین است؛ مثل اشرفیت نسب و غیر آن اثبات کنند، مخالف اهل سّنت و موجب 
ّ
مسل

تخطئه صحابه _ که قوائم دین و ملت اند _ نباشد«�

أقوگ:
کــه در هــر امــری افضلیــت علــی _ علیه الســالم _ بــر جمیــع صحابــه در نظــر  پوشــیده نمانــد 

انصــاف ثابــت و متحقــق)1( اســت� افضلیــت از جهــت اعانــت و نصــرت دیــن در صــدر ایــن 

 ّ اوراق مذکــور شــده� اّمــا افضلیــت آن جنــاب)2( از جهــت علــم از حدیــث: »أنــا مدینــة علــم وعــیلي

باهبــا«)3( هویــدا)4( اســت� و عمــر در مجلــس قضایــا مکــّرر گفتــه: »لــوال عــیلي هللــك عمــر«)5(� وقــال 

أیضــًا)6(: »مــا أبقانــي اهلل لمعضلــة لیــس لهــا أبــو حســن«)7(� و آن جنــاب _ علیه الســالم _ بارهــا 

او را در قضایــا)8( از مهلکــۀ خطــا برآورده انــد� و افضلیــت آن ســرور)9( _ علیه الســالم _ از جهــت 

1� ا: )متحقق و ثابت(

2� ا: )آن جناب( ندارد�

رجــاه«  گفتــه: »هــذا حدیــث صحیــح االســناد ومل ين کــم  3� المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج 3، ص 126 _ 127 و نیــز حا

مجمــع الزوائــد، ج 9، ص 114؛ المعجــم الکبیــر للطبرانــي، ج 11، ص 55؛ الجامــع الصغیــر للســیوطي، ج 1، ص 

کنــز العّمــال، ج 13، ص 148، ح: 36463� 415، ح: 2705؛ 

4� ا: )الیح( به جای )هویدا(�

تفســیر  و 636؛  المواقــف، ج 3، ص 627  الحدیــث، ص 152؛ االســتیعاب، ج 3، ص 1103؛  5� تأویــل مختلــف 

الســمعاني، ج 5، ص 154؛ التفســیر الکبیــر، ج 21، ص 22؛ شــرح نهــج البالغــة، ج 1، ص 18و 141، ج 12، ص 

الریــاض النضــرة، ج 3، ص 161؛ نظــم درر الســمطین، ص 130؛  بــن علــي، ص 335؛  یــد  ز 179و 205؛ مســند 

الســؤول، ص 77� المناقــب للخوارزمــي، ص 81؛ مطالــب 

6� ا: )ایضًا( ندارد�

ـــق فـــي غریـــب الحدیـــث، ج 2، ص 375؛کشـــف المشـــکل مـــن حدیـــث  7� تأویـــل مختلـــف الحدیـــث، ص 152؛ الفائ

ـــر،  ـــة فـــي غریـــب الحدیـــث واألث ـــن قتیبـــة، ج 2، ص 293؛ النهای الصحیحیـــن، ج 1، ص 176؛ غریـــب الحدیـــث الب

کنـــز العّمـــال، ج 10، ص 300، ح: 29509؛ الریـــاض النضـــرة، ج 3، ص 161؛ االســـتیعاب، ج 3، ص  ج 3، ص 254؛ 

یـــخ  یـــخ مدینـــة دمشـــق، ج 42، ص 406؛ اإلصابـــة، ج 4، ص 467؛ تار 1103؛ تهذیـــب الکمـــال، ج 20، ص 485؛ تار

اإلســـالم للذهبـــي، ج 3، ص 638؛ أنســـاب األشـــراف، ج 2، ص 100�

8� ب: )وآن حضرت در قضایا بارها او را(�

9� ا: )حضرت( به جای )آن سرور(�

افضلیــــــــــــــــــــــــت 
امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ 
و قابـــــل قیــــــــــاس 
نبودن آن حضرت 

با دیگران
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نسب بر عالمیان)1( از آفتاب روشن تر است�

 و همچنین از جهت شجاعت و مرّوت، و جود و سخاوت)2(، و فقر و قناعت، و رضا و 

که  کدام افضلیت زیاده بر این تواند بود  تسلیم و سایر صفات حمیده و اخالق پسندیده� و 

ُم اهلُل<)4( إلخ، طاعت 
ُ
ک َما َوِل�یُّ

�نَّ حق عّز وجل او را در آیۀ مباهله نفِس رسول خوانده)3( و در آیۀ > اإِ

او را به اطاعت خود و طاعت رسول برابر شمرده؟ 

ی اهلل 
ّ
از اینجا افتراض طاعت او بر جمیع)5( ُاّمت ثابت می شود)6(� و پیغمبر)7( _ صل و 

علیه وآله _ در هنگامی که صحابه را امر به مؤاخات فرمود، علی _ علیه السالم _ را به مؤاخات 

از عبد اهلل بن عمر منقول  خود از سایر صحابه)8( برگزید� و این معنی در صحیح)9( ترمذی 

1� ب: )بر عالمیان( ندارد�

2� ا: )جود وسخاوت( ندارد�

ا  َ َس�ن �نُ �نْ
ئَ
َوا ْم 

ُ
َساَءک َو�نِ ا  َ َساَء�ن َو�نِ ْم 

ُ
اَءک َ �ن ْ �ب

ئَ
َوا ا  َ اَء�ن َ �ن ْ �ب

ئَ
ا ْدُ�  �نَ ْوا 

َ
َ�ال �تَ ْل  �تُ �نَ ِم 

ْ
ِ�ل

ْ
ال ِم�نَ  اَءَك  َ َما �ب ْ�ِد  َ �ب ِم�نْ  ِه  �ی �نِ َك  َم�نْ َ�ا�بَّ >�نَ آیۀ  3� یعنی 

که معروف به آیه مباهله است و قصه اش  < )آل عمران )3(: 61(  �ن �ی �بِ كَادنِ
ْ
ی ال

َ
هتَ اهلِل َعل ْ��نَ

َ
َ�ْل ل ْ حب �نَ ِهْل �نَ �تَ �بْ

ّمَ �نَ
ُ ْم �ش

ُ
َسک �نُ �نْ

ئَ
َوا

که آیه مذبور در حق خمسۀ نجباء  یخ اسالم است� جمیع مفسرین مسلمین اجماع دارند  از قصه های معروف تار
المؤمنین علیه السالم است� ر�ک:  امیر  آیه، ذات شریف  از لفظ »أنفسکم« در آن  علیهم السالم نازل شده و مراد 
الکشف والبیان، ج 3، ص 85؛ تفسیر السمعاني، ج 1، ص 327؛ معالم التنزیل، ج 1، ص 310؛ تفسیر الرازي، ج 
کتاب فضائل  8، ص 85؛ الجامع ألحکام القرآن، ج 4، ص 104؛ البحر المحیط، ج 2، ص 503؛ صحیح مسلم 
الصحابة، ص 1020، ح: 2404؛ مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 150؛ تحفة األحوذي، ج 8، ص 278 و در 

که اینجا مجال ذکر نیست� انبوهی از مصادر دیگر واقعه مباهله ذکر شده است 

العّمال،  کنز  الزوائد، ج 7، ص 17؛  للطبراني، ج 6، ص 218؛ مجمع  األوسط  المعجم  ر�ک:  4� المائدة )5(: 55(� 
در  سّنت  اهل  مفّسرین  از  برخی  نیست�  بیان  گنجایش  اینجا  که  آنها  وغیر   �36354 ح:   ،108 ص   ،13 ج 
یکی  در  اهلل  رحمه   )1306 )م  لکهنوی  حسین  حامد  میر  عالمه  که  کرده اند  سرایی ها  یاوه  شریفه  آیۀ  این  ذیل 
است� پرداخته  آنها  پاسخ  به  است،  شریفه  آیه  این  به  مختص  که  األنوار  عبقات  اّول  منهج  جلد های   از 

کتاب شریف را به چاپ برسانیم�   کرده ام و از خدا توفیق می خواهم تا این  یارت   احقر مخطوطۀ این جلد را ز

5� ا: )جمیع( ندارد�

6� ب: )است( به جای )می شود(�

7� ب: )رسول خدا( به جای )پیغمبر(�

8� ب: )از سایر صحابه( ندارد�

9� کذا در نسخ�
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با فاطمه و حسنین _ علیهم السالم _  را  او   است�)1( و آن حضرت)2( _ صلی اهلل علیه وآله _ 

که بر عصمت اهل بیت)3(  « و آیۀ تطهیر _  گرفت و فرمود: »اللهم هؤالء أهل بییتي  در عبای خود 

 دالئل است _ در آن وقت نازل شد، چنانچه در تفسیر ثعلبی و غیر آن 
ّ

_ علیهم السالم _ از ادل
مذکور است�)4(

بر علی  نفاق می آید، تفضیل  از اسالم شان بوی  را که  این فضائل کسانی  با وجود    پس 

_ علیه السالم _ دادن محض عداوت و)5( عناد است، بلکه در نظر تحقیق علی _ علیه السالم _ 

را افضل از آنها گفتن خالی از سوء ادب نیست، َفافَهم�

قوله: 
»سّب شیخین کفر است از آنکه بنای احکام شرعیه بر ظاهر است؛ لهذا هر کس که سجدۀ 
صنم کند یا القای مصحف کند در قاذورات _ واألعاذة من اهلل _ حکم به کفرش می کنیم؛ چه 

به حسب عادت ممتنع است که سجده اش به اعتقاد و القای وی از روی عناد نبود�

کـــه  کافـــر اســـت؛ چـــه از محـــاالت عـــادی اســـت  کنـــد  کـــه ســـّب شـــیخین  کـــس   همچنـــان هـــر 
ســـاّب شـــیخین منکـــر خالفـــت ایشـــان نباشـــد� و ایـــن انـــکار مقتضـــی انـــکار نخســـتین طبقـــه توانـــد 
کـــه ثبـــوت نبـــّوت بـــر آن اســـت� پـــس بـــی شـــبهه کفـــر باشـــد� اّمـــا وقـــوع ســـّب از مصریـــان نســـبت  بـــود 
کـــه اهـــل  کـــّرم اهلل وجهـــه _  بـــه حضـــرت ذی النوریـــن و از شـــامیان نســـبت بـــه حضـــرت مرتضـــی _ 
کـــه در واقـــع  تاریـــخ حکایـــت نموده انـــد _ مبنـــی بـــر حمایـــت مـــروان و عـــدم قصـــاص قتلـــۀ عثمـــان 
ـــه راجـــع نباشـــد� إن العلـــم شـــيٌء  ـــکار صحاب ـــه ان ـــس ب ـــوده اســـت� پ ـــه ب ـــه وجـــوه صحیحـــه موّج ب

 لعبـــد عزیـــز«�
ّ

عزیـــز ال یعطـــی إال

1� سنن الترمذي، ج 5، ص 300، ح:3804�

2� ب: )پیغمبر( به جای )آن حضرت(�

3� ب: )ایشان( به جای )اهل بیت(�

4� الکشــف و البیــان، ج 8، ص 42 _ 43� نیــز ر�ک: مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 4، ص 107 و ج 6، ص 292؛ صحیــح 
ص31،  3258و  ح:   ،30 ص   ،5 ج  الترمــذي،  ســنن  2424؛  ح:   ،1027 ص  الصحابــة،  فضائــل  کتــاب  مســلم 

ح:3259 و ص 328، ح: 3875؛ المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج 2، ص 416�

5� ب: )عداوت و( ندارد�
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أقوگ:
 انـــــــکار خالفـــــــت شیخیــــــن مــــــورث انـــــــکار جمیــــــع صحابـــــــه نمی توانـــــد شـــد؛ زیـــرا

ایـــن  بـــر  دلیـــل  و  نیســـت�  ثابـــت  بکـــر  ابـــو  خالفـــت  بـــر)1(  صحابـــه  جمیـــع  اجمـــاع  کـــه    

ــن اوراق از  ــدر ایـ ــه در صـ کـ ــر  ــا عمـ ــاس اســـت بـ ــالم[ و عّبـ ــی ]علیه السـ ــا)2( منازعـــت علـ مدعـ

کردیـــم�)3( و مخالفـــت ســـعد بـــن عبـــاده انصـــاری)4( و قـــوم او از بیعـــت   صحیـــح مســـلم نقـــل 

1� ا: )در( به جای )بر(�

2� ا: )معنی( به جای )مدعا(�

3� ر�ک: ص 13 _ 14�
ـــني  ـــا واجتمعـــوا بأســـرهم في ســـقیفۀ ب کنـــد: »أن األنصـــار خالفون 4� بخـــاری روایـــت ســـقیفه را از خلیفـــۀ دوم چنیـــن نقـــل مـــی 
ســـاعدة وخالـــف عنـــا عـــیلي والزبیـــر ومـــن معهمـــا واجتمـــع املهاجـــرون إیل أبي بکـــر فقلـــت ألبي بکـــر: یـــا أبـــا بکـــر انطلـــق بنـــا إیل 
یدهـــم فلّمـــا دنونـــا مهنـــم لقینـــا رجـــالن مهنـــم صاحلـــان فذکـــرا مـــا متـــایل علیـــه القـــوم  إخواننـــا هـــؤالء مـــن األنصـــار فانطلقنـــا نر
یـــد إخواننـــا هـــؤالء مـــن األنصـــار. فقـــاال: ال علیکـــم أن ال تقربوهـــم اقضـــوا  یـــن؟ فقلنـــا: نر یـــدون یـــا معشـــر املهاجر فقـــاال: أیـــن تر
ـــل بـــین ظهرانهیـــم. فقلـــت:  ـــإذا رجـــل مزّم ـــني ســـاعدة ف ـــا حـــیت اتیناهـــم في ســـقیفة ب امرکـــم. فقلـــت: واهلل لنأتیهنـــم، فانطلقن
مـــن هـــذا؟ قالـــوا: هـــذا ســـعد بـــن عبـــادة. فقلـــت: مالـــه؟ قالـــوا: یوعـــك. فلّمـــا جلســـنا قلیـــال تشـــّهد خطیهبـــم فأثـــن عـــیل اهلل 
ـــة مـــن  ـــت داّف یـــن رهـــط وقـــد دّف ـــم معشـــر املهاجر ـــا بعـــد، فنحـــن أنصـــار اهلل وکتیبـــة اإلســـالم، وأن مبـــا هـــو أهلـــه، مث قـــال: أّم
ـــم وکنـــت زّورت مقالـــة 

ّ
تزلونـــا مـــن أصلنـــا وأن يضنونـــا مـــن األمـــر. فلمـــا ســـکت أردُت أن أتکل یـــدون أن ين قومکـــم فـــإذا هـــم یر

ـــو بکـــر عـــیل  ـــال أب ـــم ق
ّ
ـــا أردُت أن أتکل ـــه بعـــض احلـــد، فلّم ـــت أداري من ـــدي أبي بکـــر وکن ـــین ی ـــا ب ـــد ان أقّدمه ی ـــني أر أعجبت

ـــري  ی ـــني في تزو ـــرك مـــن کلمـــة أعجبت ـــا ت ـــر. واهلل م ـــم مـــني وأوق ـــکان هـــو أحل ـــو بکـــر، ف ـــم أب
ّ
ـــه فتکل رســـلك فکرهـــُت أن أغضب

إال قـــال في بدهيتـــه مثلهـــا أو أفضـــل حـــیت ســـکت. فقـــال: مـــا ذکـــرمت فیکـــم مـــن خیـــر فأنـــم لـــه أهـــل، ولـــن یعـــرف هـــذا األمـــر 
یـــش هـــم أوســـط العـــرب نســـبا ودارا، وقـــد رضیـــت لکـــم أحـــد هذیـــن الرجلـــین فبایعـــوا أهيمـــا شـــئم.  إال هلـــذا احلـــي مـــن قر
کـــره ممـــا قـــال غیرهـــا کان واهلل ان أقـــّدم فتضـــرب عنـــىي  ـــّراح وهـــو جالـــس بیننـــا، فلـــم أ فأخـــذ بیـــدي وبیـــد أبي عبیـــدة بـــن احلج
ال یقربـــني ذلـــك مـــن امث أحـــّب إیليّ مـــن أن أتأمـــر عـــیل قـــوم فهیـــم أبـــو بکـــر، اللهـــم إال أن تســـّول إیليّ نفـــ�ي عنـــد املـــوت شـــیئا 
یـــش، فکثـــر  ال أجـــده اآلن، فقـــال قائـــل األنصـــار أنـــا جذیلهـــا املحـــکك وعذیقهـــا املرجـــب، منـــا أمیـــر ومنکـــم أمیـــر یـــا معشـــر قر
اللغـــط وارتفعـــت األصـــوات حـــیت فرقـــُت مـــن االختـــالف فقلـــُت: ابســـط یـــدك یـــا أبـــا بکـــر، فبســـط یـــده فبایعُتـــه وبایعـــه 
ـــل  ـــُت: قت ـــادة. فقل ـــن عب ـــم ســـعد ب ـــل مهنـــم: قتل ـــال قائ ـــادة، فق ـــن عب ـــا عـــیل ســـعد ب ـــه األنصـــار، ونزون املهاجـــرون، مث بایعت
ـــا مـــن امـــر أقـــوى مـــن مبایعـــة أبي بکـــر خشـــینا إن فارقنـــا  ـــا فیمـــا حضرن ـــا واهلل مـــا وجدن اهلل ســـعد بـــن عبـــادة، قـــال عمـــر: وان
الفهـــم فیکـــون فســـاد مفـــن  ـــا حنن إم ـــرض و ـــا ال ن ـــا بایعناهـــم عـــیل م ـــا، فإم القـــوم ومل تکـــن بیعـــة أن یبایعـــوا رجـــال مهنـــم بعدن
کتـــاب  ـــع هـــو وال الـــذي بایعـــه تغـــّرة أن یقتـــال«� )صحیـــح البخـــاري  بایـــع رجـــال عـــیل غیـــر مشـــورة مـــن املســـلمین فـــال یتاب

الحـــدود، ص 1341 _ 1342، ح: 6830(�
کـــن� ابـــن  کـــه بیـــا و بیعـــت  ـــرای او پیامـــی فرســـتاد  ـــو بکـــر ب ـــا اینکـــه اب کردنـــد ت پـــس از ســـقیفه ســـعد را بـــه حـــال خـــود رهـــا 
ـــو بکـــر رضـــي اهلل عنـــه : أن أقبـــل فبایـــع، فقـــد بایـــع النـــاس، وبایـــع  کنـــد: » ثـــم بعـــث إلیـــه أب قتیبـــه )213 _276( نقـــل مـــی 
کنانتـــي مـــن نبـــل ، وأخضـــب منکـــم ســـناني ورمحـــي، وأضربکـــم  قومـــك، فقـــال: أّمـــا واهلل حتـــی أرمیکـــم بـــکل ســـهم فـــي 

انـــــــکار خالفت 
شیخیـن مستلزم 

انکار صحابـــــه 
نیست
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کـــه قبـــل از ایـــن بـــه تفصیـــل ســـمت  ابـــو بکـــر)1( و تقاعـــد بنـــی هاشـــم تـــا شـــش مـــاه از بیعـــت او)2( 

نـــگارش یافتـــه� 

نورزد؛  و تخالف  تنازع  آن  که احدی در  به هم می رساند  انعقاد  وقتی صحت  و اجماع 
چنانچه شیخ)3( محی الدین بن العربی شرائط اجماع را در باب هشتاد و هشتم از )فتوحات 

مّکیه( بیان کرده، قال _ رضي اهلل عنه)4(:

»وصورة اإلمجاع أن یعلم أن املسألة قد بلغت لکل واحد من الصحابة، فقال فهیا بذلك 

 وقد وصل إلیه ذلك األمر، وقال 
ّ

 إال
ً
احلکم الذي قال به اآلخر إیل أن مل یبَق مهنم أحدا

بســـیفي مـــا ملکتـــه یـــدي، وأقاتلکـــم بمـــن معـــي مـــن أهلـــي وعشـــیرتي ، وال واهلل لـــو أن الجـــن اجتمعـــت لکـــم مـــع األنـــس 
مـــا بایعتکـــم حتـــی أعـــرض علـــی ربـــي، وأعلـــم حســـابي_ فلمـــا أتـــی بذلـــك أبـــو بکـــر مـــن قولـــه، قـــال عمـــر: ال تدعـــه حتـــی 
یبایعـــك، فقـــال لهـــم بشـــیر بـــن ســـعد: إنـــه قـــد أبـــی ولـــج، ولیـــس یبایعـــك حتـــی یقتـــل، ولیـــس بمقتـــول حتـــی یقتـــل 
ولـــده معـــه، وأهـــل بیتـــه وعشـــیرته، ولـــن تقتلوهـــم حتـــی تقتـــل الخـــزرج، ولـــن تقتـــل الخـــزرج حتـــی تقتـــل األوس، فـــال 
إنمـــا هـــو رجـــل واحـــد، فترکـــوه وقبلـــوا  تفســـدوا علـــی أنفســـکم أمـــرا قـــد اســـتقام لکـــم، فاترکـــوه فلیـــس ترکـــه بضارکـــم، و
تهـــم، وال یجمـــع بجمعتهـــم ، وال  مشـــورة بشـــیر بـــن ســـعد، واســـتنصحوه لمـــا بـــدا لهـــم منـــه� فـــکان ســـعد ال یصلـــي بصال
ـــك  کذل ـــزل  ـــم ی ـــم ، فل ـــم لقاتله ـــی قتاله ـــد عل ـــه أح ـــو بایع ـــم ، ول ـــال به ـــا لص ـــم أعوان ـــد علیه ـــو یج ـــم ، ول ـــض بإفاضته یفی
ـــو بکـــر رحمـــه اهلل ، وولـــي عمـــر بـــن الخطـــاب ، فخـــرج إلـــی الشـــام ، فمـــات بهـــا، ولـــم یبایـــع ألحـــد، رحمـــه  حتـــی توفـــي أب
کنـــز العّمـــال ج  یـــخ األمـــم والملـــوک ج 4 ص 67_ 68؛  اهلل�«)اإلمامـــة والسیاســـة ج 1 ص 17( نیـــز ر�ک: المنتظـــم فـــي تار

5 ص 627 _ 628 ح:14107�
ــا بکــر، وخــرج إلــی الشــأم�  ــع أب ــم یبای ــه مــی دهــد:» أن ســعد بــن عبــادة ل ــه ارای کشــته شــدن ســعد را اینگون بــالذری 
إن أبــی فاســتعن بــا هلل علیــه� فقــدم الرجــل الشــأم، فوجــد  فبعــث عمــر رجــال وقــال: ادعــه إلــی البیعــة واختــل لــه، و
إن قاتلتنــي�  ســعدا فــي حائــط بحواریــن، فدعــاه إلــی البیعــة، فقــال: ال أبایــع قرشــیا أبــدا� قــال: فإنــي أقاتلــك� قــال: و
قــال: أفخــارج أنــت ممــا دخلــت فیــه األمــة ؟ قــال: أمــا مــن البیعــة فإنــي خــارج � فرمــاه بســهم فقتلــه�« ) أنســاب 

األشــراف ج1 ص 589(�
ــول مــی  کشــته شــد؛ چــون ایســتاده ب ــه دســت جنیــان  کــه ســعد ب ــد  گفتــه ان  و آنچــه برخــی از مؤرخــان اهــل ســّنت 
کــه امــام بخــاری )م 256( ایســتاده بــول  کــرد! ســخنی اســت مضحــک، و دروغــی بیــش نیســت� ایــن در حالــی اســت 
کنــد: » أتــی  کــرم صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم نســبت داده چنانکــه از حذیفــه روایــت مــی  کــردن را معــاذ اهلل بــه پیامبــر ا
کتــاب  النبــي صلــی اهلل علیــه وســلم ســباطة قــوم فبــال قائمــا ثــم دعــا بمــاء فجئتــه بمــاء فتوضــأ« )صحیــح البخــاري 

الوضــوء ص 57 ح: 224 و 226(�

1� ا: )از بیعت ابو بکر( ندارد�

2� ا: )ابو بکر( به جای )او(�

کبر(� 3� ا: )شیخ ا

4� کذا�

 اّدعای اجمــاع 
در سقیفـــــــه و 
ردّیه ای بــر آن
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إن ُنقل عن واحد خالف في ذلك احلکم)1( فلیس بإمجاع أو نقل  فیه بذلك احلکم، و

عنه سکوت فلیس بإمجاع«.)2( انهتی.

که)3( صورت انعقاد  که در خالفت ابو بکر به وقوع آمده باشد؛ زیرا  و چنین اجماعی حاشا 
ی اهلل علیه وآله _ چند کس از مهاجرین 

ّ
بیعت او)4( چنین بود که اّول در وقت وفات پیغمبر _ صل

)مثل ابو عبیده جّراح و شیخین و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و خالد بن ولید و طلحه 
و زبیر و امثالهم()5( در سقیفه بنی ساعده مجتمع شدند)6(� و بعد از آنکه رأی همه بر خالفت 
از مردم بیعت می گرفتند و)8( ضعفاء را به  کردند به تدریج  با او بیعت)7(  گرفت و  ابو بکر قرار 
عنف و اقویا را به تطمیع و استمالت در ربقۀ انقیاد می آوردند تا آنکه جمعی کثیر را با خود متفق 

کس از صحابه را)9( تاب مقاومت نماند، و بعضی به  که هیچ  کار به جایی رسید  ساختند� و 

کره و جبر و بعضی به طمع مال و جاه)10( و گروهی)11( به عداوت علی _ علیه السالم _ و بعضی به 

مسامحه و تساهل در بیعت درآمدند� و صدق این مقال بر کسی که تنازع و تشاجر صحابه را در 

کتب اهل سّنت مثل کتاب استیعاب ابن عبد البر و غیر آن دیده، معلوم خواهد بود� 

پس در این صورت انکار خالفت شیخین)12( مقتضی انکار جمیع صحابه چرا باشد؟ )و 

بر تقدیر تسلیم اجماع گوییم که هرگاه عدالت در تواتر شرط نباشد، انکار صحابه در خصوص 

1� م: )الحکم( ندارد�

2� الفتوحات المّکیة، ج 2، ص 164�

که(� 3� ا: )و( به جای )زیرا 

4� ا: )ابو بکر( به جای )او(�

5� ب: ندارد�

6� ا: )جمع آمدند( به جای )مجتمع شدند(�

7� ا: )بیعت با او(�

8� ا: )و( ندارد�

9� ب: )هیچ یکی را تاب(�

10� ب: )دنیا( به جای )مال و جاه(�

11� ا: )بعضی( به جای )گروهی(�

12� ا: )ابو بکر(�
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امری منافی ثبوت نبّوت چرا تواند بود؟()1( 

که علی _ علیه السالم _ و عّباس منکر خالفت شیخین بوده اند، و شیخین به  اّما از آنجا 

ی اهلل علیه وآله _ شده 
ّ
ف از جیش اسامه مورد لعن از جناب رسالت مآب)2( _ صل

ّ
سبب تخل

اند، و در منع قرطاس رّد وحی از عمر به وقوع آمده، چنانچه قبل از این به تفصیل ذکر کرده ایم� 

اگر کسی)3( نظر به این)4( جهات کرده به مؤّدای: »احلّب هلل والبغض هلل«�)5( زبان به سّب و لعن 

ایشان)6( گشاید بی شبهه)7( ِمن عند اهلل ُمثاب و مأجور)8( خواهد بود� 

اّمـــا آنچـــه از ســـّب عثمـــان بـــه علـــت حمایـــت مـــروان بـــه مصریـــان نســـبت داده حـــق بـــه 

ـــی اهلل علیـــه وآلـــه _ را در 
ّ
کـــه طریـــد رســـول خـــدا _ صل کســـی  جانـــب مصریـــان اســـت؛ چـــه 

حمایـــت خـــود آورد و حـــّل و عقـــد امـــور مســـلمین را در قبضـــۀ اقتـــدار او ســـپارد و ُفّســـاق و ظلمـــه 

ــر  ــور در نظـ ــن امـ ــل اســـت�)10( و ایـ ــّب و قتـ ــه موجـــب سـ ــازد، البتـ ــم سـ کـ ــلمانان)9( حا ــر مسـ را بـ

1� ب: ندارد�

2� ب: )رسول خدا( به جای )رسالت مآب(�

3� ا: )کسی( ندارد�

4� ا: )آن( به جای )این(�

5� کنز العّمال، ج 1، ص 287، ح: 1391�

6� ا: )شیخین( به جای )ایشان(�

7� ا: )البته( به جای )بی شبهه(�

8� ب: )مأجور و مثاب(�

9� ا: )مسلمین( به جای )مسلمانان(�

کــرم  ــر ا ــه حکــم پیامب کــه ب ــن الحکــم اســت  ــه وســلم« مــروان ب ــد رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآل 10� مــراد مؤلــف از »طری
صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم همــراه پــدرش از مدینــه بــه ســوی طائــف اخــراج شــده بــود و پیامبــر صلــی اهلل علیــه وآلــه 
کــه رســول خــدا  کنــد  کــم نیشــابوری )م 405( نقــل مــی  ــود چنانکــه حا کــرده ب ــر او لعــن  وســلم در مقامــات متعــدد ب
ی فرمــود: »الــوزغ ابــن الــوزغ امللعــون ابــن امللعــون« )المســتدرک، ج 4، ص 479(�  صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم دربــاره و
ــَد أخرجهــا 

َ
همچنیــن ابــن حجــر عســقالنی )م 852( مــی گویــد: »وقــد وردت أحادیــث في لعــن احلکــم والــد مــروان ومــا َول

کثیــری از محّدثیــن اهــل ســّنت  الطبــراني وغیــره غالهبــا فیــه مقــال وبعضهــا جّیــد« )فتــح البــاري، ج 13، ص 9(� دیگــر 

گرامــی  کــه اینجــا مجــال ذکــر آنهــا نیســت� از ایــن اقدامــات پیامبــر  اینگونــه روایــات را دربــاره مــروان تخریــج نموده انــد 
کــه از طــرف پیامبــری مــورد لعــن و  کفــر او و پــدرش پــی بــرد  صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم علیــه مــروان بایــد بــه شــدت 

حمایت خلیفه 
ســـــوم از مروان
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انصاف وجه صحیحی ندارد�)1(

ی اهلل علیه وآله 
ّ
اّما سّب علی _ علیه السالم _ باالتفاق کفر است؛ زیرا که بعد از رسول _ صل

_ امام معصوم مفترض الطاعة او است� و احادیث و آیاتی که داللت بر امامت)2( و عصمت و 
افتراض طاعت آن حضرت می نماید در این اوراق)3( سمت تحریر)4( یافته� و مع هذا صاحب 

کــه سراســر رحمــت بــود�  گرفتنــد  عتــاب قــرار 
ی پیش گوئی کرده بود که: »إن هذا سـیخالف  کـرم صلـی اهلل علیـه وآلـه در زندگـی خویش درباره مروان و پدر و پیامبـر ا
کتـاب اهلل وسـنة نبّیـه، وسـیخرج مـن صلبـه فـ�ن یبلـغ دخاهنـا السـماء وبعضکـم یومئـٍذ شـیعته _ یعـني احلکـم بـن أبي 
العـاص« )کنـز العّمـال، ج 11، ص 166، ح: 31060( کـه در زمـان خالفـت عثمـان بن عفان تحقق یافت و بدون شـک 
ی بود که به خالف  کـه مصـداق فرمـان پیامبـر صلی اهلل علیه وسـلم: »وبعضکم یومئٍذ شـیعته« گردید؛ چـون و اوسـت 
کـرد� ابـن عبـد  گردانـد و آنهـا را مناصـب عطـا  شـیخین مـروان و پـدرش را بـه شـهر رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه وآلـه بـاز 
البـر )م 463( مـی گویـد: »فعـیل قـول مالـك تـوف رسـول اهلل صـیل اهلل علیه وسـلم وهو ابن مثان سـنین أو حنوها، ومل یره 
ألنـه خـرج إیل الطائـف طفـاًل ال یعقـل، وذلـك أّن رسـول اهلل صـیل اهلل علیـه وسـلم کان قـد نـى أبـاه احلکـم إلهیـا، فلـم 
یـزل هبـا حـیت ویل عثمـان بـن عفـان، فـرّده عثمـان، فقـدم املدینـة هـو وولـده في خالفـة عثمـان، وتـوّف أبـوه فاسـتکتبه 

عثمـان، وکتـب لـه، فاسـتویل علیـه إیل أن قتـل عثمان« )االسـتیعاب، ج 3، ص 1388(� 
که هنوز بسیاری از صحابه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله  گرفت  و این اقدامات از سوی عثمان در صورتی انجام 
گیرند، بلکه نمی توان  وسلم زنده بودند و به مراتب از مروان افضل و اولی بودند که در امور خالفت مورد استفاده قرار 
کرده مروان را چنان جایگاهی بخشید که  مروان را با آنها مقایسه کرد؛ لیکن حیف که عثمان پروای احادیث نبوی نا
ی بر دولت اسالمی به نوعی مستولی گردید که هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم از ظلم و ستم  و
کینۀ خود را نسبت به اسالم بروز داد و می خواست از این راه به اسالم  او در امان نبود� در حقیقت او در این هنگام 
که روایت شده است: »ومن أشد الناس  کرم صلی اهلل علیه وآله به حدی دشمنی داشت  ضرر رساند� او با پیامبر ا
کینه توزی  که این دشمنی و   ألهل البیت مروان بن احلکم« )الصواعق المحرقة، ص 181( و پر واضح است 

ً
بغضا

های او نسبت به اهل بیت علیهم السالم فقط به خاطر خویشاوندی آنها با رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم بوده 
کرد چنانکه از ابو  یه در زمان خالفت او احتراز نمی  ی نیز از سّب اهل بیت علیهم السالم بر وفق معاو و از این رو و
کنت بین الحسن والحسین ومروان یتشاتمان فجعل الحسن یکّف  یحیی روایت شده است:»عن أبي یحیی قال 
الحسین فقال مروان: أهل بیت ملعونون� فغضب الحسن وقال: أقلت أهل بیت ملعونون! فواهلل لقد لعنك اهلل علی 
لسان نبّیه صلی اهلل علیه وسلم وأنت في صلب أبیك« )مجمع الزوائد، ج 5، ص 240؛ المعجم الکبیر للطبراني، 

کنز العّمال، ج 11، ص 357، ح: 31730(� ج 3، ص 85، ح:  2740؛ 

1� )وجهی صحیح( به جای )وجه صحیحی(�

2� ب: )امامت( ندارد�
3� ا: )در این اوراق( ندارد�

4� ا: )نگارش( به جای )تحریر(

ساّب امیرالمؤمنین  
؟ع؟ کافر است
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مشکاة از احمد بن حنبل روایت کرده)1(:

 )2(»  فقد سّبني
ً
م: من سّب علّیا

ّ
 اهلل علیه وسل

ّ
»عن أّم سلمة، قالت: قال رسول اهلل صیل

یعنی؛ کسی که علی را سّب کرد به تحقیق که مرا سّب کرده است)3(� 

کافـــر اســـت� پـــس ســـاّب علـــی  ـــی اهلل علیـــه وآلـــه _ 
ّ
کـــه ســـاّب پیغمبـــر _ صل و شـــک نیســـت 

ـــر اســـت�  کاف _ علیه الســـالم _ نیـــز 

که سّب امیر المؤمنین  کفر معاویه و خلفای بنی ُامّیه دلیل قاطع است  و این حدیث بر 
آن  میان  در  سال  صد  تا  بدعت  این  و  بودند�)4(  داده  رواج  شام  بالد  در  را   _ علیه السالم   _
مالعین جاری و شایع بود� و به این امر شنیع عذاب ابدی و نکال سرمدی را برای خود ذخیره 

ُم<)5(�  ِ��ی
َ
ک

ْ
�نُ ال �ی ِ َ��ن

ْ
�نْ�تَ ال

ئَ
َك ا

�نَّ  اإِ
�تْ ساختند؛>دنُ

ُهَدى<)6(
ْ
َع ال �بَ

ی َم�نِ ا�تَّ
َ
اُم َعل

َ
ل >َوالّسَ

ی است( 1� ب: )در مشکاة از احمد بن حنبل مرو
گفتــه: »هــذا حدیــث صحیــح  کــم نیشــابوری دربــاره ایــن حدیــث  2� مشــکاة المصابیــح، ج 3، ص 1722، ح: 6101� حا

رجــاه« )المســتدرک علــی الصحیحیــن، ج3، ص 121(� االســناد ومل ين

3� ا: )است( ندارد�
یه به سعد بن ابی وقاص گفت: »ما منعک أن تسّب أبا تراب« )صحیح  4� مسلم )م 261( در روایتی نقل می کند که معاو
ینی )م 273( از سعد روایت نقل  کتاب فضائل الصحابة، ص 1020، ح: 2404( و همچنین ابن ماجه قزو مسلم 
. فنال منه. فغضب سعد«� )سنن ابن ماجه، 

َ
یة في بعض حّجاته، فدخل علیه سعد، فذکروا علیا می کند که: »قدم معاو

که درباره این قضیه وارد شده و نقل آنها اینجا ممکن  یادی و قصه های مختلف  ج 1، ص 45، ح:121(� روایات ز
یه نه فقط خودش ارتکاب سّب بر امیر المؤمنین علیه السالم  که معاو کامل برای ما روشن می کند  نیست، به طور 
یست در نگاه خداوند  می کرد، بلکه به دیگران هم تشویق بر چنین کار زشت می نمود که بال شبهه مبغوض ترین کار

سبحانه تعالی و نشانگر اوج مظلومیت امیر المؤمنین علیه السالم� 
5� الدخان )44(: 49� 

6� طه )20(: 47�
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آیات کریمه

البقرة )2(

39 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ه <
َ
اهتِ الّل َ اَء َمْ�صن َ �ن ِ �ت ْ َسُه ا�ب �نْ ِ�یی �نَ ْ َسش اِس َم�نْ �ی

َ 207      >َوِم�نَ ال�نّ

النساء )4(

27 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ِ�ِه< كَِلَم َ��نْ َمَواصنِ
ْ
و�نَ ال �نُ ِ�ّ�َ ُ 46      >�ی

المائدة )5(

َما ..<������������������������������������������������������������������������������������������17، 20 َ�ْل �نَ �نْ ْم �تَ
َ
َك إَِو�نْ ل ِ

َك ِم�نْ َ��بّ �یْ
َ
ل َل اإِ ِ �ن

�نْ
ئُ
عنْ َما ا ِ

ّ
ل ُسوُل �بَ َها الّ�َ ُّ �ی

ئَ
ا ا َ 67      > �ی

18 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ْم<
ُ
ک �نَ ْم ِد�ی

ُ
ک

َ
�تُ ل

ْ
ْکَمل

ئَ
ْوَم ا �یَ

ْ
3      >ال

47 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ه<
َ
ُم الّل

ُ
ک َما َوِل�یُّ

�نَّ 55      > اإِ

األنعام )6(

16 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ْ�َمهت < ِسِه الّ�َ �نْ ی �نَ
َ
�بَ َعل �تَ

َ
12      >ک

األعراف )7(

24 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� یی < �نِ
و�نَ

ُ
ل �تُ �تْ َ اُدوا �ی ِیی َوکَ

و�ن َ��نُ صنْ ْوَم اْس�تَ �تَ
ْ
�نَّ ال  اإِ

ّمَ
ئُ
�نَ ا ْ 150      >ا�ب

األنفاگ )8(

اٍل <��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 َ �ت ا ِل�تِ ً �ن َحّ�ِ ا ُم�تَ
َّ
ل َ�ُه اإِ ُ دنٍ ُد�ب ْوَم�ئِ َ ِهْم �ی ِ

ّ
َول ُ 16      >َوَم�نْ �ی
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45 ،40 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ن < �ی ِم�نِ ُموئْ
ْ
َ�َك ِم�نَ ال �بَ

ُه َوَم�نِ ا�تَّ
َ
َك الّل ُّ َ�ْس�بُ یی �بِ

َها ال�نَّ ُّ �ی
ئَ
ا ا َ 64     >�ی

التوبة )9(

27 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َی اهلُل <
�ب
ئْ
ا َ َواِهِهْم َو�ی

�نْ
ئَ
ا ِه �بِ

َ
وَ� الّل وا �نُ �ئُ ْط�نِ ُ �نْ �ی

ئَ
ُدو�نَ ا ِ��ی ُ 32      >�ی

 37 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ا < َ َه َمَ��ن
َ
 الّل

�نَّ  اإِ
�نْ ْ��نَ

ا �تَ
َ
40      >ل

یوسف )12(

38 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������> �نِ حبْ َییِ الّسِ ا َصاِ��ب َ 39، 41     >�ی

طه )20(

16 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ّمَ َهَدى<
ُ ُه �ش �تَ

ْ
ل ٍء �نَ ْ یی

َ ْ�َطی ُکّلَ �ش
ئَ
50      > ا

54  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُهَدى< 
ْ
َع ال �بَ

ی َم�نِ ا�تَّ
َ
اُم َعل

َ
ل 47      >َوالّسَ

النور )24(

4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �نُ َماًء< 
آ
ْما

ُه الطنَّ ْ�َس�بُ َ َ�هتٍ �ی �ی �تِ َسَ�ا�بٍ �بِ
َ
39      >ک

األحزاب )33(

 45 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� َ�هت < �نِ
اآَ

ْ
ا َوال َ �ی

�نْ
ُ

ُه �نِیی الّد
َ
ُهُم الّل َ��نَ

َ
ُه ل

َ
َ�ُسول َه َو

َ
و�نَ الّل دنُ وئْ ُ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
�نَّ ال 57      > اإِ

الدخان )44(

ُم<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   54 ِ��ی
َ
ک

ْ
�نُ ال �ی ِ َ��ن

ْ
�نْ�تَ ال

ئَ
َك ا

�نَّ  اإِ
�تْ 49      >دنُ

الفتح )48(

ُه<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
ئَ
ْطا َ َ سش َ�حب �نْ

ئَ
ْ�ٍ� ا �نَ

َ
29      >ک

النجم )53(

43������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ َهَوى < 
ْ
ِط�تُ َ��نِ ال �نْ َ 3 > َوَما �ی
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احادیث شریفه

17  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ألستم تعلمون أني أولی بالمؤمنین من أنفسهم 

39 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هم أید اإلسالم بأحد العمرین 
ّ
الل

18 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هم أشهد 
ّ
الل

هم هؤالء أهل بیتي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
ّ
الل

أّما بعد؛ أال یا أیها الناس! إنما أنا بشر  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

46 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ أنا مدینة علم وعلّي بابها 

23 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أنت مني بمنزلة هارون من موسی 

22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� وا بعدي 
ّ
إّني تارک فیکم ما إن تمّسکتم به لن تضل

42 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� جّهزوا جیش أسامة لعن اهلل 

52 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الحّب هلل والبغض هلل 

36 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حربك حربي 

24 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� علّي مّني وأنا من علّي، وال یؤّدي عّني 

فإن أقبل تقولوا َحَرَص علی الُملك ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

34 ،30  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ألعطین الرایة غدًا الرجل 

30 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لضربة علّي یوم الخندق أفضل 

ما نورث ما ترکنا صدقة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 

من سّب علّیًا فقد سّبني ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54
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40 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� والذي نفُس محّمد بیده، لو بدا لکم 

والوالیة ألمیر المؤمنین علیه السالم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

42 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ کتابًا لن تضلوا  کتب لکم  هلموا أ

22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� یا أیها الناس إّني ترکت فیکم ما إن أتخذتم 

33 ،30 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  علّي 
ّ

ال فتی إال

20 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ال یزال هذا الدین عزیزًا ما دام فیه 
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53. عمدة القاري، أبي محمد محمود بن أحمد العیني )م 855( دار إحیاء التراث العربي، بیروت�

54. عیون أخبار الرضا علیه السالم، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي الملقب 
بالصدوق )م 381(� تحقیق حسین األعلمي، مؤسسة األعلمي، بیروت، 1404�

الکتاب  دار  النجفي )م 1392(�  األمیني  الحسین  عبد  واألدب،  والسّنة  الکتاب  الغدیر في   .55
العربي، ط 4، بیروت، 1397�

أبي محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبة الدینوري )213 _ 276(� تحقیق  56. غریب الحدیث، 
الدکتور عبد اهلل الجبوري، دار الکتب العلمیة، قم، 1408�

57. الفائق في غریب الحدیث، جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري )م 583(� دار الکتب العلمیة، 
بیروت، 1417�

58. فتح الباري شرح صحیح البخاري، شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر عسقالني 
)م 852(� دار المعرفة، ط 2،بیروت�

59. الفتوحات المّکیة، أبي عبد اهلل محمد بن علي المعروف بابن العربي )م 683(� دار صادر، بیروت�

60. فرائد السمطین في فضائل المرتضی والبتوگ والسبطین، إبراهیم ابن محمد الجویني الخراساني� 
تحقیق محمد باقر المحمودي، دار الحبیب، إیران، 1428� 
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کستان، احمد منزوی� مرکز تحقیقات فارسی ایران  61. فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پا
کستان، اسالم آباد، 1412� و پا

62. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسالمی، سید احمد حسینی� قم، 1423�

عز الدین أبي الحسن علي الشیباني المعروف بابن األثیر )م 630(� دار  63. الکامل في تاریخ، 
صادر، بیروت، 1385�

64. کتاب الطبقات الکبیر، محمد بن سعد بن منیع الزهري )م 230(� تحقیق الدکتور علي محمد 
عمر، مکتبة الخانجي، القاهرة، 1421� 

65. کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره، عارف نوشاهی� مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 
تهران، 1391 ش�

محمدالثعلبي  بن  أحمد  إسحاق  أبي  الثعلبي(،  )تفسیر  القرآن  تفسیر  عن  والبیان  الکشف   .66
النیسابوري )م 427(� تحقیق أبي محمد عاشور، دار إحیاء التراث العربي، 1422�

ابن  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبي  الصحیحین،  حدیث  من  المشکل  کشف   .67
الجوزي)م 597(� تحقیق الدکتور علي حسین البواب، دار الوطن للنشر، الریاض، 1418�

68� کنز العّماگ في سنن األقواگ واألفعاگ، عالء الدین علي المتقي البرهان فوري الهندي )م 970(� 
تحقیق الشیخ بکري حیاني والشیخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1409�

69. لسان المیزان، أبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي ابن حجر عسقالني )م 852(� مؤسسة 
األعلمي، بیروت، ط� 2 ، 1390�

70. المنتظــم فــي تاریــخ الملــوک واألمــم، أبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد ابــن 
الجــوزي)م 597(� تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا و مصطفــی عبــد القــادر عطــی، دار الکتــب 

العلمیــة، بیــروت، 1412� 

71. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علي بن أبي بکر الهیثمي )م 807(� دار الکتب العلمیة، 
بیروت، 1408�

72. محبوب الزمن تذکرة شعرای دکن، ابو تراب محمد عبد الجبار خان ملکا پوری حیدر آبادی� 
مطبع رحمانی، حیدر آباد، 1349�

أبي الفداء عماد الدین إسماعیل )م 732(،  المختصر في أخبار البشر )تاریخ أبي الفداء(،   �73
دارالمعرفة، بیروت�
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74. مدارك التنزیل، أبي البرکات عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي )م 537(�

75. مروج الذهب ومعادن الجواهر، أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي )م 346(� 
تحقیق یوسف أسعد داغر، دار الهجرة، قم، 1409� 

کم النیسابوري )م 405(� تحقیق یوسف عبد  76. المستدرك علی الصحیحین، أبي عبد اهلل الحا
الرحمن المرعشلي�

77� المسند، أحمد بن حنبل الشیباني )م 241(� دار صادر، بیروت� 

برد  الحق حسین  الغفور عبد  الدکتور عبد  راهویه )م 238(� تحقیق  المسند، إسحاق بن   .78
البلوسی، مکتبة اإلیمان، المدینة المنورة، 1412�

79. المسند، زید بن علي )م 122(� منشورات دار مکتبة الحیاة، بیروت�

80. مشکاة المصابیح، محمد بن عبد اهلل الخطیب التبریزي� تحقیق محمد ناصر الدین األلباني، 
الکتب اإلسالمي، ط� 3، بیروت، 1405�

81. المصنف، ابن أبي شیبة الکوفي )م 235(� تحقیق سعید اللحام، دار الفکر، بیروت، 1409�

کمال الدین محمد بن طلحة القرشي العدوي  82. مطالب السؤتگ مناقب آگ الرسوگ، أبي سالم 
الشافعي )م 652(� تحقیق ماجد بن أحمد العطیة�

ثروة  تحقیق   �)276 ـ   213( الدینوري  قتیبة  ابن  مسلم  بن  اهلل  عبد  محمد  أبي  المعارف،   .83
عکاشه، دار المعارف، ط2، القاهرة 1969م� 

84. المعجم الکبیر، أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني )260 _ 360(� تحقیق حمدي عبد 
المجید السلفي، دار إحیاء التراث العربي، ط 2� بیروت�

85. المعجم األوسط، أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني )260 _ 360(� تحقیق قسم تحقیق 
بدار الحرمین، دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع، 1415�

86. الملل والنحل، أبي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني )548(، تحقیق محمد سید 
الکیالني، دار المعرفة، بیروت

87. المناقب، الموفق بن أحمد بن محمد البکري المّکي الخوارزمي الحنفي )م 568(� تحقیق 
مالك المحمودي، مؤسسة النشر اإلسالمي، ط2، قم، 1414�  

88. مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، أبي الحسن علي بن محمد الواسطي المعروف بابن 
المغازلي )م 483( تحقیق وتعلیق أبي عبد الرحمن ترکي، دار اآلثار، صنعاء، 1424�
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89. المواقف في علم الکالم، أبي الفضل عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي )م 756(� 

تحقیق عبد الرحمن عمیرة، دار الجیل، بیروت، 1417�

90. نجوم السماء في تراجم العلماء، میرزا محمد علي کشمیري )م 1309(� تصحیح علی محّدث، 

چاپ و نشر بین الملل، تهران، 1387هـ ش� 

91. نظم درر السمطین في فضائل المصطفی والمرتضی والبتوگ والسبطین، جمال الدین محمد بن 

یوسف الزرندي المدني )م 750(� 1377�

92. نهایة األرب في فنون األدب، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري )677 _ 733(� 

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي المؤسسة المصریة العامة، القاهرة�

93. النهایة في غریب الحدیث واألثر، مجد الدین ابن األثیر )م 606(� تحقیق طاهر أحمد الزاوي و 

محمود محمد الطناحي، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1364 هـ ش� 

الموسوي  الحسین  بن  محمد  الحسن  أبي  جمع:  السالم،  علیه  المؤمنین  امیر  البالغة،  نهج   .94

الملقب بالشریف الرضي )م 406(� تحقیق: الدکتور صبحي صالح، بیروت، 1387�

95. وقعة الصفین، نصر بن مزاحم المنقري )م 212(� تحقیق عبد السالم هارون، المؤسسة العربیة 

الحدیثة، ط�2 القاهرة، 1382�

 مخطوطات
1. المعارف، أبي محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبة )م 276(� مکتبة الرضا )رامپور(�

ص به رسا )م 1124(� مکتبة الرضا )رامپور(�
ّ
2. حق الیقین، ایزد بخش صدیقی دهلوی متخل

3. کلیات فقیر، میر شمس الدین فقیر الدهلوي )م 1183(� اندیا آفس )لندن(�

4. دیوان فقیر، میر شمس الدین فقیر الدهلوي )م 1183(� مکتبة الرضا )رامپور(� 

5. در مکنون، میر شمس الدین فقیر الدهلوي )م 1183( کتابخانة ممتاز العلماء )لکهنو(�

6. شمس الضحی میر شمس الدین فقیر الدهلوي )م 1183(� مرکز إحیاء میراث اسالمي )قم(�

)م 633(�  اندلسی  کلبی  ابن دحیه  بن حسن  عمر  المصطفی،  أسماء  المستوفی في شرح   .7

المکتبة الناصریة )لکهنو(�
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